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Strategijoje strategijos 
nerasite
Paskelbta  Anykščių rajono 2015-2025 metų kultūros strategija „Anykščiai. Žmonės kuria“. Ją 

parengė UAB „Bugiris“ projektų vadovė, Anykščių - Lietuvos kultūros sostinės 2012 ir kitų kultūros 
projektų vadovė Jurgita Bugailiškienė drauge su Utenos meno centro vadove Kristina Jakubaus-
kaite–Veršeliene. Išsamus dokumentas turėtų nustatyti, kur link judės kultūra, tačiau perskaičius jį 
lieka neaišku, nei kas yra kultūra, nei kur mes judėsime. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščiai įgyvendina posakį „Kultūra ir karas kainuoja brangiai“. Vien už norą da-
lyvauti konkurse, kuriame labai mažos galimybės ką nors pasiekti, paklos 12 000 
eurų.              Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Narsa

Nors kartą save pagirsiu. Pa-
rašiau, kaip skaičiau skelbimą 
„Reikalingas žmogus, nebijantis 
darbo“, ir pakomentavau, kad tik 
vaikystėje nieko nebijojau. Su-
laukiau priekaištų, kad ar galima 
lietuviui taip apie darbą. 

O kaip kitaip? Ne aš vienas bi-
jau, kiti dar labiau bijo, net  bėga, 
kur akys mato. Tik pagalvokit, 
kaip reikia prigąsdint žmones, 
iki ko privest, kad trečdalis Lie-
tuvos pabėgo. O aš dar vis čia. 
Bijau, bet stoviu vietoje.  

Linas BITVINSKAS

Savivaldybės specialistė supainiojo 
viešuosius ir privačius interesus

Buvusi Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Alvyta Vitkienė, sprendusi su 
jos sutuoktinio privačiais in-
teresais susijusius klausimus, 
pažeidė Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymą, nusprendė 
trečiadienį Vyriausioji tarny-
binės etikos komisija (VTEK).

Savivaldybės Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausiąją specialistę Alvytą Vitkienę VTEK apskun-
dė savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė (kairėje).

Atlyginimai. Kitą savaitę vyk-
siančiame rajono Tarybos posė-
dyje dalyvausiantis Seimo narys 
Sergejus Jovaiša pateiks informa-
cinį pranešimą dėl Anykščių rajo-
no kultūros ir meno darbuotojų at-
lyginimų didinimo. Parlamentaro 
informacinis pranešimas į rajono 
Tarybos darbotvarkę įtrauktas pir-
muoju numeriu.

Ambasadorius. Pasaulio anykš-
tėnų bendrija pasiūlė Anykščių 
krašto garbės ambasadoriaus var-
dą suteikti nuolatiniam Lietuvos 
Respublikos ambasados Ukrainoje 
visuomeniniam konsultantui bei 
kultūros iniciatyvų organizatoriui 
ir rėmėjui, verslininkui, dirban-
čiam leidybos srityje, kraštiečiui 
Virginijui Stroliai.

Kandidatas I. Pirmuoju ofici-
aliu kandidatu į Seimą Anykščių-
Panevėžio apygardoje tapo kon-
servatorius Sergejus Jovaiša. Jis 
kol kas yra vienintelis Vyriausio-
sios rinkimų komisijos registruotas 
kandidatas mūsų apygardoje.

Pažadai. Žlugo rajono valdžios 
planai sutvarkyti miesto parką.
„Prieš porą mėnesių gavome 
Aplinkos viceministro Lino Jo-
nausko atsakymą, kad į Anykščius 
ir taip daug investuota ir lėšų ne-
numatoma skirti“, - sakė rajono 
meras Kęstutis Tubis.

Protai. Antradienį vykusį prieš-
paskutinį „Auksinių protų“ pava-
sario sezono turnyrą laimėjo „Vie-
naskaita“ (79 taškai), vos vienu 
tašku aplenkusi „Nikę”. “Atsilošk 
Justeli“ ir „Varpas“ surinko po 75 
taškus. „Vienaskaita” Lietuvoje 
užima 19-ąją vietą, “Nikė” - 22-
ąją, “Šį kartą neatvyko” - 30-ąją. 
Į finalą pateks 15 mažų miestų 
komandų. 15-oje vietoje esanti 
komanda yra surinkusi 631 tašką, 
„Vienaskaitą“ nuo finalininkų ri-
bos skiria 5, „Nikę“ - 9 taškai.  Pa-
skutinis pavasario sezono žaidimas 
vyks kitą antradienį.

Darbas. Pakaitinio Anykščių 
savivaldybės administracijos „vie-
no langelio“ specialisto konkursą 
laimėjo Laura Misiūnaitė, įveikusi 
tris konkurentes.

Savivaldybės 
atstovo 
liudijimas
 naudingas 
„Anrestui“

Marijus Rinzevičius norėtų būti 
gimęs šimtmečiu anksčiau

Marijus Rindzevičius šypso-
damas apgailestauja, kad duo-
tas tik vienas gyvenimas.

Režisierių 
mirties metinės – 
be skulptūros, 
bet su nauju 
festivaliu

Auditas sporto 
centre: 
pro šalį tekėjo 
tūkstančiai

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2016-04-19 apie 14 

val. 40 min. Traupio seniūnijoje 

konflikto metu 85-erių vyriškis 
panaudojo fizinį smurtą prieš ne-
blaivią (1,17 prom.) 55-erių sugy-
ventinę. Įtariamasis sulaikytas ir 

uždarytas į areštinę.
Padegimas. 2016-04-21 gautas 

69-erių moters pranešimas, kad 
balandžio 20 d., apie 23 val. 55 

min., Troškūnų seniūnijoje buvo 
padegtas jai priklausantis ūkinis 
pastatas. Nuostolis nustatinėja-
mas.

Šį tekstą pirmiausiai perskaitę 
nurodė net 28,6 procento apklau-
sos dalyvių. 8,9 procento balsų 
surinko Vidmanto Šmigelsko 
tekstas „Apie bombą, benzopjū-
klą ir beždžionę“ rubrikoje „Be 

Redaktorės skiltis – 
be konkurencijos
Tradiciškai išleidę naują žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ nu-

merį portale anyksta.lt klausėme skaitytojų, kuriuos tekstus jie 
pirmiausia skaitė. Tradiciškai šiame balsavime nugalėjo redakto-
rės Gražinos Šmigelskienės skiltis.

diktofono“. Po 7,1 procentus bal-
sų gavo publikacijos apie Dusetų 
menininkus, žurnalistės Elvyros 
Sabalytės pasakojimas apie Tai-
landą ir Kambodžą („Tailandas 
– Kambodža: nuo egzotikos iki 

skurdo“) bei trumpos žinios.   
Priminsime, jog žurna-

lą „Aukštaitiškas formatas“ 
UAB“Anykštos redakcija“ lei-
džia nuo 2007-ųjų. Jis yra vie-
nintelis regioninis periodinis 
žurnalas šalyje. Buvęs mėnesinis 
žurnalas dabar išeina kartą per 
ketvirtį, šis žurnalo numeris yra 
jau 67-asis. 

„Aukštaitiškas formatas“ pre-
numeruojamas visoje šalyje, 
parduodamas – visose Utenos re-
giono prekybos vietose. Taip pat 
Panevėžyje, Kupiškyje, Ukmer-
gėje ir Vilniuje. 

-ANYKŠTA

Čiukų kaime gimęs autorius  dir-
bo Skapiškio ir Svėdasų girininkijų 
girininku, paskutinius dešimtmečius 
– „Lietžemūktechnikos“ Anykščių 
skyriuje. Pasak knygos redaktoriaus, 
rašytojo Rimanto Vanago, gyvenimą 
su miškais ir žeme susiejęs autorius 
niekada nebuvo nutolęs nuo gimto-
jo Čiukų kaimo, o sąmojui, žodžio 
valdymui, ko gero, įtakos turėjo ir 
brolis Tautvydas, žinomas Svėdasų 
krašto mokytojas bei literatas. „Au-
torius atsiveria kaip labai jautrus, 
pagaulus, meniškos sielos žmogus, 

Apie saulėlydin grimztantį 
Čiukų kaimą

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Garbaus amžiaus anykštėnas Minvydas Kazlauskas išsaugojo 
savo netoli Svėdasų, Čiukų kaime, gimusio ir ūkininkavusio tėvo 
rankraščius, užrašė savo paties išgyvenimus ir visa tai suguldė  
knygon „Saulėlydis Čiukuose“. 

- sako apie M. Kazlauską rašytojas 
R. Vanagas. – Jo tikrieji namai – gi-
ria, kurioje gražu ir gera, kuri visa-
da apdovanoja spalvomis, kvapais 
ir gėrybėmis, sava išmintimi. M. 
Kazlauskas nėra sausas faktų fiksuo-
tojas, jam kur kas labiau rūpi spal-
vingi, kartais skaudžiai dramatiški 
gimtinės žmonių likimai. Vienas po 
kito praplaukia Čiukams ir autoriui 
lemtingi įvykiai, senųjų gyventojų, 
bendradarbių  portretai. Ypatingą dė-
mesį autorius skyrė sovietinei oku-
pacijai, smurtui ir atėjūnų atneštai 

moralinei degradacijai... Autentiški 
jauno miškininko pokario dienų liu-
dijimai įvairiais aspektais pabrėžia,  
kokia svarbi žmogui jo asmeninė ir 
tėvynės laisvė, jos gynėjų partizanų 
sudėta auka, kad per karus, valdžių 
pasikeitimus labiausiai nukenčia 
niekuo nekalti žmonės.

Ryškią pilietinę, patriotinę M. 
Kazlausko poziciją puikiai papildo 
kasdienybę šviesinantis sveikas hu-
moras. Seniai nebuvau skaitęs taip 
natūraliai, taip įtikinamai pateiktų 
kuriozinių, tikrai juokingų kaimo 
žmonių bruožų bei nutikimų“. 

„Aprašydamas senojo kaimo gy-
venimo momentus, norėjau, kad 
doro, gal mažai raštingo, bet darbą 
mylinčio žmogaus portretas neiš-

nyktų, bet gyventų mumyse“, - sakė 
M. Kazlauskas. 

Spalvingų, autentiškų prisimini-
mų, tragiškų ir juokingų peripetijų 
kupina knyga jau pasiekė „Norfos“ 
parduotuvėje įsikūrusį knygyną.

Skulptūros pastatymo darbams 
jau paaukota 9 890 litų ir 2 796 
eurų. Aplinkos sutvarkymui šalia 
skulptūros 2 000 eurų skyrė savi-
valdybė. Dar trūksta 2 150 eurų. 
Aukos paminklui pradėtos rinkti 
2014 metais.

Šių metų vasarį ant paminklinio 
akmens iškalti užrašai. Kovo pa-
baigoje su archeologų priežiūra iš-
kasta duobė paminklo pamatams.

Paminklas G.ir V. Germanavi-
čiams iškils šalia Anykščių kultū-
ros centro. Skulptūros autorius – 
klaipėdietis skulptorius Klaudijus 
Pūdymas. „Suolelis“ bus iš lietu-
viško granito. Jo centre bus paso-
dinta gyva obelis. Aplink ją bus 

Režisierių mirties metinės – be skulptūros, 
bet su nauju festivaliu

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių menininkų asociacija skelbia, kad jau šiemet gali 
būti pastatyta skulptūra šviesaus atminimo režisieriams Galinai 
ir Vytautui Germanavičiams. Skulptūrą „Suolelis“ buvo planuo-
jama atidengti kovo 24-ąją, per Teatro dieną, tačiau pritrūko ne 
tik laiko, bet ir pinigų.

įrengtas kalviško metalo apsaugi-
nis žiedas.Granite iškalti bareljefai, 
primenantys G. ir V. Germanavičių 
kūrybos ir gyvenimo etapus.

Nespėjus pastatyti skulptūros, tre-
čiosios režisierių mirties metinės šį 
šeštadienį bus paminėtos nauju festi-
valiu. Anykščių kultūros centre vyks 
Lietuvos kultūros tarybos remiamas 
respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų 
festivalis „Dvi paukštės“, kurį orga-
nizuoja Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazija. Informacinis festiva-
lio rėmėjas – laikraštis „Anykšta“. 
Visą dieną vyksiančiame festivalyje 
pasirodys vaikų ir jaunimo teatro 
kolektyvai iš Anykščių, Ignalinos, 
Ukmergės, Šiaulių bei Skapiškio.

Skulptūra „Suolelis“ bus pastatyta šalia Anykščių kultūros cen-
tro, po teatro langais, kur režisieriai Galina ir Vytautas Germa-
navičiai praleido daug laiko įgyvendindami savo kūrybinius su-
manymus.         „Facebook“ nuotr.

Emigruoja. Pernai vėl padi-
dėję emigracijos skaičiai gąsdina 
bent kiek blaiviai mąstantį pilietį. 
Nors daugelis tautiečių susikrauna 
lagaminus iš noro ieškoti didesnių 
galimybių, neretai jie staiga tam-
pa valstybės išdavikais. Deja, kol 
pačioje Lietuvoje vietinius bando-
ma įtikinti, kad išsiskirti nereikia, 
nes geriausias apsisprendimas yra 
išnykti globaliame pasaulyje be 
skirtybių, užsienyje lietuvybė puo-
selėjama ir dar kaip.

Bėgiai.  Šventojoje, apie 200 
metrų į šiaurę nuo uosto vartų, 
ištraukti, spėjama, senieji Švento-
sios uosto bėgiai. Pasak paveldo-
saugininkų, radinys nėra toks, kad 
jį būtina eksponuoti muziejuose, 
tačiau vertingas. Geležinkelio 
bėgius prieš porą savaičių aptiko 
su šeima paplūdimiu vaikščiojęs 
istorijos entuziastas Steponas Da-
bulskis iš organizacijos „Memel 
Nord”, besirūpinančios Juodąja 
tvirtove Giruliuose. Jūra grąžino 
1925 m. nutiestus bėgius. Švento-
sios uosto statyba oficialiai pradė-
ta 1925 metų balandžio 25 d. ne-
toli tos vietos, kur smėlis atidengė 
bėgius. 

Sulaikė. Muitininkai pasigyrė 
pernai sulaikę rekordinį kiekį kon-
trabandinių cigarečių, bet nutylėjo, 
kad, jiems taupant nelegalius kro-
vinius aptikti padedančiai įrangai, 
valstybė, ko gero, praranda milijo-
nus eurų. Naujasis Muitinės depar-
tamento vadovas Arūnas Adomė-
nas nepraleido progos pasidžiaugti, 
kad pernai sulaikyta kontrabandos 
ir neteisėtai gabentų prekių, kurių 
vertė - beveik 30 mln. eurų. 

Grobis. Vedžioti už nosies gali 
pavykti tėvus, draugus, pedagogus, 
bet tik ne keturkojus policininkų 
pagalbininkus - tuo jau ne pirmą-
kart įsitikina moksleiviai, kurių 
kuprinėse per edukacinius užsiė-
mimus tarnybiniai kinologų šunys 
aptinka narkotikų. Šiaulių miesto 
ir rajono policijos komisariato ben-
druomenės pareigūnai, vykdydami 
pernai pradėtą prevencinę akciją 
“Be narkotikų - saugiau”, užsuko į 
vieną Šiaulių miesto centre esančią 
gimnaziją. Kinologo Daliaus Va-
lančiausko augintinė belgų aviganė 
Lota, apšniukštinėjusi gimnazijos 
rūbinę ir dvi klases, kitoje klasėje 
atsigulė prie vieno jaunuolio kupri-
nės. Tai - šuns ženklas, kad ji užuo-
dė narkotines medžiagas. 

Investicijos. Europos rekons-
trukcijos ir plėtros bankas (ERPB) 
ketina investuoti į Ukrainos ekono-
miką apie 1 mlrd. eurų, informuoja 
UNIAN. Apie tai pranešė banko 
prezidentas Suma Čakrabartis 
(Suma Chakrabarti).  “Iš viso šiais 
metais planuojame investuoti apie 
milijardą eurų, nors dar neapsi-
sprendėme dėl tikslios sumos”, 
- pažymėjo banko prezidentas. S. 
Čakrabartis priminė, kad ERPB 
seniai bendradarbiauja su Ukraina 
ir kad įgyvendinta gana nemažai 
sėkmingų projektų. Vis dėlto siste-
minių pertvarkymų šalyje nebuvo 
pasiekta, sakė jis. “2013 metais 
nusprendėm, kad taip toliau tęstis 
negali. Bet po Maidano revoliuci-
jos nutarėme palaikyti šalį inves-
ticijomis. Ukraina tapo mūsų di-
džiausia rinka po Turkijos: 1 mlrd. 
200 mln. eurų 2014 metais ir 1 
mlrd. eurų 2015 metais”, - pridūrė 
banko prezidentas.

Parengta pagal 
ElTA informaciją

Vyriausybės atstovas Utenos 
apskrityje Imantas Umbražiūnas 
apie konkurso nugalėtojo pavardės 
neskelbimą sakė, jog tai yra visiš-

Savivaldybėje dirbs... Zoro
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį vyko konkursas Teisės, personalo ir civilinės me-
trikacijos skyriaus vedėjo pareigoms užimti. Konkurso nuga-
lėtojas pageidavo, kad jo pavardė, kol vyks STT patikrinimas, 
nebūtų skelbiama.

kas nonsensas. „Ar jis skaitė valdi-
ninkų etikos kodeksą? Ar nereikėtų 
to konkurso atšaukti?“, – stebėjosi 
I. Umbražiūnas.

Tuo tarpu Anykščių savival-
dybės administracijos direkto-
rė Veneta Veršulytė „Anykštai“ 
teigė, kad Vyriausybės nutari-
me rašoma, kad duomenys apie 
pretendentus į valstybės tarnybą 
yra neskelbiami ir formaliai, kol 
konkurso nugalėtojas nepradėjo 
dirbti, jis tebėra pretendentas. 

Tačiau ir pati direktorė sutiko, 
kad situacija, švelniai tariant, yra 
keistoka.

Realiausia, jog būsimas Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėjas kol kas apie nau-
jas savo pareigas nėra informavęs 
dabartinio darbdavio, todėl bijo 
viešumo.
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savaitės citatos???

kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ar švenčiate 
gimtadienius, 
vardadienius 
ir kaip?

Kaltino projektuotojus
ir gaisrininkus

„Anrestui“ trečiadienį teisme 
atstovavo advokatai Jolita Rima 
Puškorienė ir Dainius Kenstavi-
čius bei vienas iš įmonės vadovų 
Kęstutis Juška. Ankstesniuose teis-
mo posėdžiuose dirbo viena J.R. 
Puškorienė.

Atsakovų atstovai įrodinėjo, kad 
objekto pridavimas užsitęsė ne 
dėl „Anresto“, o dėl projektuotojų 
klaidų ir dėl perteklinių Priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos atstovų 
reikalavimų. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos atstovas, advokatas 
Justinas Vilys aiškino, kad pagal 
sutartis UAB „Anrestas“ darbus 
turėjo atlikti iki 2015 metų sausio 
17 dienos, o objektas priduotas tik 
rugpjūčio 7 dieną. Tačiau savival-
dybė prašo priteisti tik delspinigius 
nuo balandžio 20-osios, nes ieški-
nys pateiktas per vėlai, daliai pra-
delsto termino įsigaliojus senačiai.

J. Biliūno gimnazijos pasta-
to renovacija buvo finansuojama 
Europos Sąjungos fondų lėšomis. 
Darbai atlikti dviem etapais. Abie-
jų etapų darbų užbaigimo terminas 
– 2015 metų sausio 17-oji. Darbų 
uždelsimas iki balandžio mėnesio 
teisme nėra kvestionuojamas, gin-
čai vyksta dėl pradelsto termino 
nuo balandžio iki rugpjūčio. J.R. 
Puškorienė teisme sakė: „ES lėšas 
prižiūrėjo Verslo paramos agentūra 
ir mokėjo pinigus už atliktus dar-
bus./.../Atsakovas kaltinamas, kad 
vilkino darbus, bet darbai buvo 
atlikti laiku./.../Anykščių savival-
dybė vykdė dar vieną pirkimą ne-
atitikimams šalinti./.../ Tai parodo 
ieškovo nesąžiningumą.“ O savi-
valdybės advokatas J. Vilys atkir-
to: „Sakyti, kad savivaldybė nesą-
žiningai elgėsi, yra absurdas.“ 

Statybą prižiūrėjusio 
valdininko teigimu, 
savivaldybė nuostolių 
nepatyrė

Teisme liudijęs savivaldybės 
administracijos Statybos skyriaus 

Savivaldybės atstovo liudijimas 
naudingas „Anrestui“ Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo bylą, kurioje Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracija bando prisiteisti delspinigius iš UAB „Anrestas“ už J. Biliūno gimnazijos 
pastato renovacijos terminų nesilaikymą. Savivaldybės ieškinio suma - 19 780 eurų.

Ieškinio suma galėjo būti didesnė, tačiau ankstesnė rajono valdžia delspinigių neieškojo, tai pra-
dėta daryti tik meru tapus liberalui Kęstučiui Tubiui. 

vyriausiasis specialistas Aloyzas 
Niurka, kuris buvo atsakingas už 
gimnazijos pastato renovacijos 
techninę priežiūrą, lakoniškai at-
sakydamas į advokatų klausimus, 
iš esmės pripažino, kad J. Biliū-
no gimnazijos pastato pridavimas 
nusitęsė todėl, jog teko įrengti 
priešgaisrinę sienelę, kuri ne-
buvo numatyta projekte, o šiuos 
darbus atliko ne „Anrestas“, bet 
kita įmonė. Taip pat jis kalbėjo, 
kad dėl kito Priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos 
atstovų reikala-
vimo vyko su-
sirašinėjimas, 
po kurio tik 
rugpjūčio pra-
džioje ugniage-
siai pripažino, 
kad reikalavi-
mas buvęs per-
teklinis. Tuo 
tarpu, pasak A. Niurkos, bro-
kas, kurį privalėjo ištaisyti pats 
„Anrestas“, buvo smulkmenos. 
„Kiti trys trūkumai buvo greitai 
pašalinti. Iki savaitės tai truko“, 
– teisme aiškino savivaldybės 
administracijos darbuotojas. A. 
Niurka teisme kalbėjo, kad dėl 
objekto pridavimo vėlavimo nei 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracija, nei J. Biliūno gimnazija 
finansinių nuostolių nepatyrė. 

A. Niurka teisme kalbėjo, kad 
dar balandžio 10 dieną „Anres-
tas“ lyg ir atliko visus darbus, 
tą dieną buvo išrašyta paskutinė 
sąskaita. Pasak techninę priežiū-
rą atlikusio valdininko, vėliau 
buvo tik taisomas smulkus sta-
tybų brokas, „neesminiai trūku-
mai“.  „Verslo paramos agentū-
ra nenustatė esminių trūkumų ir 
visiškai atsiskaitė su perkančiąja 
organizacija“, – teisme kalbėjo 
A. Niurka.

Negavo apdailos plokščių

Ir liudininkas A. Niurka, ir 
vienas iš „Anresto“ vadovų K. 
Juška kalbėjo, kad problemų 
rangovai  turėjo dėl apdailos 
plokščių. „Rangovo iniciatyva 

buvo pakeista spalvinė gama, nes 
rangovas aiškino, kad projekte 
numatytų plokščių negali gauti. 
Spalvinę gamą rajono vyriausioji 
architektė derino. Aš spalva ne-
sidomėjau, spalvą derino vyriau-
sioji architektė“, – teisme kalbėjo 
techninę statybų priežiūrą atlikęs 
A. Niurka. 

Apie apdailos plokštes K. Juš-
ka dėstė, kad buvo numatytos tri-
jų spalvų plokštės, visos „iš skir-
tingų katalogų“ ir tokių spalvų 

plokščių, kokių 
reikalavo rajo-
no vyriausioji 
architektė Dai-
va Gasiūnie-
nė, „Anrestas“ 
negavęs. „Vi-
soje Lietuvoje 
n e r a d o t e ? “ , 
– stebėjosi 
teisėja Vitalija 

Ragauskienė. K. Juška tikino, jog 
tai tikra teisybė, jog tos plokštės 
buvusios deficitinėmis. Vis dėlto 
vienas iš „Anresto“ vadovų kal-
bėjo, kad apdailos plokščių spal-
va nebuvo darbų vėlavimo prie-
žastimi. Pavyko sutarti dėl kitų 
spalvų ir ši statybinė medžiaga 
buvo gauta laiku. 

Kitame teismo posėdyje bus 
sakomos baigiamosios kalbos.    

Savivaldybė teismui su „An-
restu“ samdo advokatą Justiną 
Vilį.

„Anrestui“ trečiadienį teisme atstovavo advokatai Jolita Rima 
Puškorienė ir Dainius Kenstavičius.

Autoriaus nuotr.

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame 
Vidmantą AGLINSKĄ mi-
rus mylimam tėveliui.

Medžiotojų klubas 
“Puntukas”

...A. Niurka teisme 
kalbėjo, kad dėl objekto 
pridavimo vėlavimo nei 
Anykščių savivaldybės 
administracija, nei J. Bi-
liūno gimnazija finansi-
nių nuostolių nepatyrė....

Airidas PULOKAS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Vardadienio nešvenčiu. Tokio 
vardadienio net kalendoriuje nėra, 
man nepavyko rasti. Mano gim-
tadienis gegužės mėnesį. Švenčiu 
su draugais. Linksmai. Vaišinamės 
saikingai.

Sandra KRIVINSKIENĖ, Ka-
varsko miesto gyventoja:

- Vardadienių aš nešvenčiu. Ei-
linius gimtadienius man įprasta 
švęsti namuose su šeima, artimai-
siais. Jubiliejinius gimtadienius 
švenčiu gausesniam draugų ir arti-
mųjų būryje, dažniausiai kavinėse. 

Steponas PELECKAS, Viešin-
tų miestelio gyventojas:

- Gimtadienius švenčiu, o var-
dadienių – ne. Mano gimtadienis 
metų pabaigoje, prieš didžiąsias 
šventes. „Atbaliavoju“ kaip rei-
kiant su namiškiais ir draugais.

Smagiausia, kai draugas 
šiek tiek Matrosovas

Kęstutis INDRIŪNAS, Anykš-
čių rajono mero patarėjas, apie 
Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos sprendimą, kuriame 
nurodoma, kad  savivaldybės 
administracijos darbuotoja Alvyta 
Vitkienė supainiojo viešuosius ir 
privačius interesus:

„Jūs paskambinkite savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
pavaduotojui Sauliui Rasalui ir 
jis jums viską pasakys. Aš nesa-
kysiu.“

Bet algą sumažinti gali...

Alvyta VITKIENĖ, apie Vy-
riausiosios tarnybinės etikos ko-
misijos sprendimą: 

„Karūnos (jis) nei uždeda, nei 
nuima.“  

Biatlonininkai geriausiai
prisimena Brisių

Marijus RINDZEVIČIUS, bu-
vęs slidininkas, sporto renginių 
organizatorius, apie labiausiai įsi-
mintiną grožinės literatūros per-
sonažą: 

„Greičiausiai, koks nors dar 
mokyklos suole linksniuotas per-
sonažas. Gal Vingių Jonas.“

Net ir už pinigus?

Aloyzas NIURKA, Anykščių 
savivaldybės administracijos Sta-
tybų skyriaus specialistas, atli-
kęs J. Biliūno gimnazijos pastato 
renovacijos techninę priežiūrą, 
teisme aiškino, kodėl sudėtos ki-
tos spalvos apdailos plokštės, nei 
buvo numatyta projekte: 

„Rangovo iniciatyva buvo pa-
keista spalvinė gama, nes rango-
vas aiškino, kad projekte numaty-
tų plokščių negali gauti.“

O gal dėl pastato panašumo 
į Sidnėjaus operos rūmus?

Valentinas NENIŠKIS, Svėda-
sų seniūnas, apie tai, kodėl vie-
nas miestelio pastatas vadinamas 
Australija: 

„Toks pavadinimas šiam namui 
prilipo greičiausiai dėl to, kad 
jame gyveno daug asocialių šei-
mų. Čia turbūt žmonės rado sąsajų 
su aborigenais.“

Pabandykit neduoti 
skolon, pamatysit...

Aleksas ALEKSIŪNAS, par-
duotuvės savininkas, apie inicia-
tyvas kovoti su alkoholizmu:

„Tiems, kas nori išgerti, alko-
holinių gėrimų kaina nėra jokia 
kliūtis. O draudimai prives prie 
įvairių surogatų darymo ir varto-
jimo.“

Deja, net Hamletas 
pats nesusitvarkė

Mindaugas SARGŪNAS, vers-
lininkas, rajono Tarybos narys, 
apie siūlymus uždrausti „bamba-
lius“:

„Tikrai tikiu, kad didžioji dau-
guma žmonių yra išsilavinusi ir 
reikia leisti jiems sprendimus pri-
imti patiems.“
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Kanklės Kunigiškių muziejuje 

Pirmiausia buvo aplanky-
tas Kunigiškių kaime veikiantis 
Svėdasų krašto (Vaižganto) muz-
iejus, kuriame Juozo Lašo kanklės 
atsirado 2012-aisiais metais, neil-
gai trukus po Svėdasų kultūros na-
muose organizuoto kanklių meistro 
gimimo 100-mečio minėjimo.

Kankles muziejui padovanojo  
anykštėnas Albinas Gudonis, kilęs 
iš Svėdasų seniūnijos Narbūčių 
kaimo. Jis pažinojo ir patį kanklių 
meistrą, nes nuo Narbūčių iki Sa-
vičiūnų, kur meistras gyveno, ne 
taip ir toli. 

Tos kanklės priklausė Albino 
seseriai pedagogei, mokslininkei, 
garsių lietuvybės puoselėtojų ir 
kultūros veikėjų Marijos ir Jurgio 
Šlapelių muziejaus įkūrėjai ir puo-

Juozo Lašo sumeistrautas kankles turi 
du Anykščių krašto muziejai

Balandžio 20-ąją dviejuose Anykščių krašto muziejuose apsi-
lankę Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus darbuotojos fo-
tografavo, matavo, aprašė čia saugomas iš Svėdasų krašto, Savi-
čiūnų kaimo kilusio savamokslio meistro Juozo Lašo (1912-2005) 
sumeistrautas  kankles. Prieš atvykstant į Anykščių rajoną vilnietės 
muziejininkės domėjosi Utenos kraštotyros muziejuje turimomis 
kanklėmis. Teatro, muzikos ir kino muziejaus darbuotojoms teks 
apsilankyti ir kituose šalies muziejuose, kur tiktai saugomi šie na-
cionaliniai mūsų tautos instrumentai, ne gamyklose padaryti, bet 
sukurti paprastų, savamokslių  kanklių meistrų. Ateityje ketinama 
parengti ir išleisti šalies muziejuose saugomų kanklių katalogą.

selėtojai, socialinių mokslų daktarei 
Almai Gudonytei. Po sesers mirties 
2010-ųjų vasarą Albinas Gudonis 
kankles surado jos bute Vilniuje, 
tvarkingai įdėtas į specialų dėklą. 

Svėdasų krašto (Vaižganto) mu-
ziejaus rėmėjas, aktyvus Vaižgan-
tiečių klubo „Pragiedrulys“ narys, 
didelis gimtojo krašto patriotas Al-
binas Gudonis, sužinojęs, kad mu-
ziejuje nėra Juozo Lašo pagamintų 
kanklių, nusprendė šį instrumentą 
padovanoti.

Pasak Albino, kada pas seserį 
Almą kanklės atsirado, tiksliai ne-
pamena, nes tai buvo jo vaikystėje. 
Tiktai pamena, kad kolūkių tuomet 
Svėdasų krašte dar nebuvo, o jie 
pradėti steigti 1949-aisiais. Taigi, 
Albino nuomone, kankles Almai 
jų tėvelis Rapolas Gudonis nupir-
ko apie 1948-uosius metus. Almai 

tuomet buvo aštuoniolika metų ir ji 
dar mokėsi Svėdasų vidurinėje mo-
kykloje (dabar - Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazija). Tai buvo be galo 
vertinga dovana, nes mergina mėgo 
muziką, buvo talentinga, tryško kū-
rybiškumu. 

Gudonių šeima kanklių meistrą 
Juozą Lašą gerai pažinojo. Žinojo, 
kad jis buvo patyręs našlaičio dalią, 
gyvenime matęs „ir šilto, ir šalto“, 
labai vargo, skurdžiai vertėsi. Todėl 
už kankles buvo sumokėta ne pini-
gais, bet natūra: grūdais, bulvėmis.

Tikriausiai, tas pats Juozas Lašas 
pagamino ir futliarą kanklėms, ka-
dangi medinė rausvais dažais nuda-
žyta skrynelė tiksliai  atitinka ins-
trumento formą, pritaikyta būtent 
kanklėms. Ant futliaro įtaisyta ir iš 
metalinės vielos sulankstyta ranke-
nėlė, kad patogiau būtų nešioti...

Muziejui padovanotos kanklės 
gerai išlaikytos, išsaugotos, dar pui-
kiai ir skamba (tetrūksta tik vienos 
stygos). Akivaizdu, kad tai rankų 
darbo kūrinys. Tie, kas pažinojo 
Juozą Lašą ar turi jo sumeistrautas 
kankles, drąsiai galėtų patvirtinti, 
jog tai tikrai šio meistro darbas. Mat, 
Savičiūnų sodžiaus meistras, per 
savo gyvenimą sukūręs ir „paleidęs į 
pasaulį“ per devynetą šimtų kanklių, 
mėgo puošti instrumentus lietuviš-
kais ornamentais, išpiešdavo tautinę 
simboliką. Ant Almai Gudonytei 
priklausančių kanklių taip pat yra 
gausybė ornamentų su miniatiūrinė-
mis tulpėmis. O tarp ąžuolo lapų ir 
gilių nupiešta Gedimino pilis su ple-
vėsuojančia trispalve. Tais pačiais 
dažais ir tuo pačiu braižu ant kan-
klių išrašytos dvi raidės „ A“ ir „G“. 
Vadinasi, šios kanklės buvo sumeis-
trautos specialiai Almai Gudonytei. 
Matyt, to paprašė moksleivės tėvas, 
o gal pats kanklių meistras, žinoda-
mas, kam bus skirtas instrumentas, 
tas raides įkomponavo...

Albinas Gudonis prisiminė, kad 
tos Juozo Lašo darytos ir tėvelio 
dovanotos kanklės Almą lydėjo 
visą gyvenimą. Ji, išvykdama stu-
dijuoti į Vilniaus pedagoginį insti-
tutą (dabar - Vilniaus edukologijos 
universitetas) išsivežė ir kankles. 

Kanklės lydėjo ją ir Šilalėje, kur 
jaunoji mokytoja dirbo vidurinėje 
mokykloje lietuvių kalbos ir litera-
tūros mokytoja, vėliau - mokyklos 
direktore, Šilalės rajono Švietimo 
skyriaus mokyklų inspektore. Lais-
valaikiu kankliuodavo ji ir kai stu-
dijavo Sankt Peterburge A.Gerceno 
pedagoginio instituto aspirantūroje, 
ir kai darbavosi Vilniuje Pedagogi-
kos mokslinio tyrimo institute. Nuo 
1991-ųjų iki savo gyvenimo pabai-
gos dr. Alma Gudonytė buvo garsių 
Lietuvoje švietėjų ir kultūrininkų 
Marijos ir Jurgio Šlapelių namo- 
muziejaus direktore, sėkmingai 
besirūpindama Šlapelių šeimos 
atminimo išsaugojimu, kultūrinio 
paveldo puoselėjimu, prižiūrėdama 
muziejų, kurį pati ir įsteigė. Iš gim-
tųjų Narbūčių atsivežtos kanklės 
ir tuomet nedulkėjo, nerūdijo, nes 
laikas nuo laiko stygas vis lietė lie-
tuvišką muziką mylėjusios Almos 
rankos.

Kai 2010-ųjų rugpjūčio 31-osios 
popietę gimtajame Svėdasų krašte, 
Narbūčių kaimo kapinaitėse, urna 
su dr. Almos Gudonytės palaikais 
atgulė amžinajam poilsiui, skam-
bėjo graudžios melodijos, kurias 
griežė viola profesionalus smuiki-
ninkas Andrius Pleškūnas. O kan-
klės, kurios lydėjo mokslininkę, 
muziejininkę, pedagogę, lietuvybės 
puoselėtoją daugiau kaip šešias de-
šimtis metų, tuomet gulėjo vienišos 
Vilniuje jos bute. 

Nuo 2012-ųjų metų Juozo Lašo 
gamintos kanklės, priklausiusios 
garbiajai kraštietei, sutinka ir išlydi 
Svėdasų krašto (Vaižganto) muzie-
jaus lankytojus. Kaip eksponatas, 
kaip brangi muziejinė relikvija, kaip 
muziejaus rėmėjo ir pagalbininko 
Albino Gudonio dovana. Kai kada 
ypatingomis progomis, muzikalių 
žmonių rankų paliestos kanklių sty-
gos suskamba po buvusios senosios 
Kunigiškių pradžios mokyklos - da-
bartinio muziejaus- stogu...

Kanklėmis pasipildė ir Etninės 
kultūros skyriaus fondai

Iš Kunigiškių vilnietės muzie-

jininkės, ieškančios Juozo Lašo 
kanklių, atvažiavo į Niūronis, kur 
veikia Anykščių A. Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko memoriali-
nio muziejaus Etninės kultūros sky-
rius, geriau visiems žinomas Arklio 
muziejaus pavadinimu. 

Arklio muziejaus fonduose su-
kaupta nemažai įvairių lietuviškų 
instrumentų.  Nuo 2015-ųjų pabai-
gos čia saugomos ir Juozo Lašo su-
meistrautos kanklės, kurias padova-
nojo garbingo 90-ies metų sulaukusi 
buvusi kultūros darbuotoja Veronika 
Genčiauskienė. Savo motinos turė-
tas, puoselėtas kankles  į Anykščių 
A. Baranausko ir A.Vienuolio-Žu-
kausko memorialinį muziejų atvežė 
ir perdavė žinomas šalies  biblio-
grafas, profesorius, Anykščių rajo-
no savivaldybės įsteigtos Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros premijos 
laureatas Osvaldas Janonis. 

Svėdasų seniūnijos Netikiškių 
kaime gyvenusi Veronika Gečiaus-
kienė išmoko kankliuoti iš savo 
vyresniosios sesers. Būdama 35-
erių, auginusi trejetą vaikų moteris 
panoro turėti nuosavas kankles. 
Žinodama, kad netoliese esančia-
me Savičiūnų kaime gyvena kan-
klių meistras Juozas Lašas, pas jį 
atvažiavo ir pasiprašė instrumento. 
O kai ornamentuotos, blizgančios, 
kvepiančios medžiu kanklės atsi-
rado Veronikos troboje, su instru-
mentu ji daugiau ir nebesiskyrė. 
Mokėjimas kankliuoti labai praver-
tė, nes šiai moteriškei teko rūpintis 
sodiečių laisvalaikio organizavimu, 
dirbti kultūros namuose, bibliote-
kose. Gyvenimo keliai Veroniką 
ir jos šeimą atvedė iš Netikiškių į 
Vertimus, Andrioniškį, Surdegį ir 
visur ją lydėjo kanklės. Kanklės 
buvo nepakeičiamas V. Gečiauskie-
nės palydovas iki gilios senatvės. 
Tiktai  sulaukusi garbaus amžiaus 
moteris nusprendė atsisveikinti su 
mylimiausiomis kanklėmis ir jas 
padovanoti Anykščių muziejui. 
Namiškiai tokiam kilniam poelgiui 
irgi pritarė, o sūnus prof. Osvaldas 
Janonis pats asmeniškai įvykdė mo-
tinos norą - kankles atvežė muzieji-
ninkams.

Taigi, toks dviejų Juozo Lašo su-
meistrautų kanklių, suradusių vietą 
Anykščių krašto muziejuose, liki-
mas.

O iš Savičiūnų kaimo po Lietu-
vą ir užsienio šalis pasklido net per 
900 kanklių, pagamintų auksinėmis 
savamokslio meistro rankomis...       

Vytautas BAGDONAS

Linas BITVINSKAS

Prieš rinkimus valdžia bando 
liaudžiai pataikauti ir įtikti rin-
kėjams. Bet tik ne pas mus. Tai, 
kas vyksta šiuo metu Seime, yra 
aukščiausia cinizmo, trumpare-
giškumo ir beprotybės viršūnė. 
Svarstant naująjį Darbo kodeksą 
kasdien sužinome praktiškai tas 
pačias naujiems – paprastiems 
dirbantiesiems teisės vis labiau 
karpomos, įmokos didinamos, 
o štai verslininkams ir daugiau 
uždirbantiems – vienos privile-
gijos. Politikai „prisisvarstė“ 
jau iki to, kad įteisino galimybę 

atleisti nėščias moteris, padidino 
viršvalandžius. Dar juokingiau, 
kad jie giedru veidu aiškina, jog 
nėščiosioms bus tik... geriau, kad 
darbuotojams, kurie bus lengviau 
atleidžiami, gaus dirbti daugiau 
viršvalandžių, bus tik naudin-
giau. Juokingiausia, kad iniciato-
riai sako norėję palengvinti tik 
darbe... geriančių ar vagiliau-
jančių nėščiųjų atleidimą. Žinote, 
kai lietuvės moterys pasijunta 
nėščios, tai kad ims gerti ir vogti, 
vogti ir gerti – sindromas čia 
toks. Jeigu reikės, ir mediką tai 
patvirtinantį ras iniciatoriai... 

Mano galva, tai tik dar vienas 
darbas, kuris užlygina kelio duo-
bes emigracijai. O emigrantai, 
perskaitę apie tokius pokyčius, 
tiesiai rėžia: „Čia baudžiavą 
žada įteisinti ir siūlo mums 
grįžti?“. 

Didėjantis socialinis neteisin-
gumas ir nebuvimas galimybių 
nors kiek normaliau egzistuoti 
vėl didins emigracijos srautus, 
mažės gimstamumas. Tai nusi-
kaltimas, mano galva, prieš savo 
tautą, kurį dabar atlieka Seimas. 

Turtingieji nuo to taps tik turtin-
gesni, o mažai uždirbantys toliau 
neš valstybės išlaikymo naštas. 
Reikia pastebėti, kad paraleliai 
su tuo naujuoju Darbo kodeksu 
platinama žinia, kad lietuvoje 
nėra darbo jėgos, ją teks vežti iš 
trečiųjų šalių. Tačiau tokiu atveju 
kodėl nedarbas lietuvoje niekaip 
nemažėja? 
kelkit, bran-
gūs verslinin-
kai, įmones į 
Anykščius, čia 
nedarbas jau 
10 metų apie 
12 procentų sukasi. 

O lietuvoje net ir valdiškose 
įstaigose susiklostė tokia ydinga 
situacija – vadovai turi aukščiau-
sias kategorijas, gauna didžiau-
sius priedus, o štai pavaldiniams 
mokama kiek įmanoma mažiau. 
Pagal mane, tai visokių tarpga-
laktinių kvalifikacijų valdyto-
jams, didžiai kompetentingiems 
vadovams turėtų būti gėda. Ne 
todėl, kad jie daug uždirba, gėda 
turėtų būti, kad prisirinko tokių 
nevykėlių, kurie teverti mini-

mumo. Bet taip yra turbūt dėl 
to, visa vadovų kompetencija ir 
pasibaigia tik ties asmeniniu at-
lyginimu ir priedais sau... Toliau 
jie jau nekompetentingi.

keista yra tai, kad kalbink 
kurį nori Seimo narį, jie kratys 
galvas, kad jie čia niekuo dėti 
– kartais pagalvoju, ko tų rusų 

bijoti, jeigu Sei-
mas jau seniai 
užimtas. Juk 
mūsų parlamen-
tarai nekalti, 
kad tokius įsta-
tymus priima, 

net neaišku, kas juos priima, nes 
jie neatsako už kvailus įstatymus. 
Todėl lietuvoje nėra ko rinkė-
jams įtikti, nes jie nieko blogo 
nepadarė, bet neabejotinai yra 
verti būti išrinkti į Seimą. 

Iš viso visas politinis ciklas 
tiek rajone, tiek respublikiniu ly-
giu dalinamas į tris aiškias fazes: 
pirmoje fazėje kandidatas į val-
džią nuolankus ir žmogiškas, jis 
aiškina, kaip dabar blogai daro 
ir kaip jis gerai darys, antroje fa-
zėje, kai jau atsisėdama valdžios 

olimpe ir įkvepiama ozono, buvęs 
kandidatas tampa arogantiškas 
ir pasipūtęs ir ima kalbėti, kaip 
iki jo blogai darė ir kaip gerai jis 
dabar daro, o trečioje,  kažko-
kiu neteisingu būdu iškritus iš 
valdžios olimpo, buvusysis mielai 
dalinasi, kokie ten niekšai buvo, 
kaip dėl lietuvos nedirbo, o jis 
darė, bet nieko negalėjo padary-
ti. Net knygas apie tai rašo.  

Ne vienas, gerokai prasitrynęs 
Dzeuso (t.y. Seimo pirmininko 
arba mero) dešinėje ir šildę-
sis valdiškomis privilegijomis 
ir pinigais, ima rėkti: „ką jie 
padarė, argi už tokią lietuvą 
mes Baltijos kelyje stovėjom?“. 
Šioj vietoj reiktų patikslinti, ne 
„jie“ padarė, o tu, dirbdamas 
pačioje valdžios viršūnėje. Ach, 
tiesa, visai užmiršau, kad Seimą 
kažkas užgrobė ir tuos įstatymus, 
baudas, griežtinimus, ribojimus, 
filmavimus, duomenų kratymus 
nežinia kas priima. 

Teisingai tauta sako, kad 
niekada dar lietuvis taip blogai 
negyveno kaip prie Barako 
Obamos. 

...žinote, kai lietuvės mo-
terys pasijunta nėščios, tai 
kad ims gerti ir vogti, vogti 
ir gerti...

Savamokslio meistro Juozo Lašo kanklės bėgant laikui įgyja vis 
didesnę vertę.  
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- Kas jums yra laimė?
- Laimė yra suvokti, kas asme-

niškai man yra laimė. Kai suvoki, 
ji tampa gyvenimo tikslu. O tada 
belieka numatyti žingsnelius tam 
tikslui pasiekti. Tas kūrybinis pro-
cesas taip pat suteikia didelį laimės 
pojūtį.

 - Jūsų didžiausia baimė?
- Didžiausia baimė – prarasti op-

timizmą
 - Jūsų charakterio bruožas, 

kuris jums labiausiai nepatin-
ka?

- Maksimalizmas. Norisi tiek 
daug visko padaryti ir išbandyti, 
deja, diena – neguminė.

  - Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Veidmainystė, atsakomybės 
jausmo stoka ar aplaidumas.

 - Žmogus, kuriuo žavitės?
- Daug tokių. Kiekvienoje srity-

je (sporte, versle, buityje) vis kitas. 
Bet jie dažniausiai nėra visiems ži-
nomos pirmo ryškumo žvaigždės. 
Iš žymesnių Lietuvoje, galbūt A. 
Mamontovas.

 - Didžiausias iššūkis?
- Didžiausias iššūkis dažniau-

siai būna padaryti tai, kas ne tik 
kitiems, bet ir tau pačiam nesitiki, 
kad pavyks. Būtent paskutinė sąly-
ga yra svarbiausia. Pvz. nuotykių 
lenktynių „Nykštietiškas Triatlo-
nas“ organizavimas kasmet man 
yra kur kas didesnis iššūkis, nei 
mano išbandytos „Explore Swe-
den Monster“ multisporto var-
žybos, kuriose „non stop“ bėgte, 
plaukiant baidare, kanoja, kopiant 
per kalnus, važiuojant dviračiu ar 

Marijus Rinzevičius norėtų būti 
gimęs šimtmečiu anksčiau

Į Marselio Prusto klausimyną atsakė Marijus RINDZEVI-
ČIUS. Jis Vilniuje dirba telekomunikacijų bendrovėje, o vasa-
romis stengiasi kuo daugiau laiko praleisti Anykščiuose – An-
drioniškio seniūnijoje, prie Šventosios, veikia Rindzevičių šeimos 
kaimo turizmo sodyba. 

Šią savaitę 36-ąjį gimtadienį šventęs M. Rindzevičius – buvęs 
vienas geriausių Lietuvos slidininkų, kandidatas į olimpinę rink-
tinę. Vyras žavisi ir multisportu, pats yra dalyvavęs kelias paras 
trukusiose tarptautinėse varžybose Skandinavijoje. Anykščiuose 
jis organizuoja kasmetinį „Nykštietišką triatloną“ – pramogines 
multisporto lenktynes, kurių dalyviai orientuodamiesi vietovėje 
ir atlikdami užduotis trasą įveikia bėgte, dviračiais ir baidarėmis. 
Prieš keletą metų M. Rindzevičius paragavo ir sporto funkcionie-
riaus duonos – buvo Lietuvos slidinėjimo asociacijos prezidentu.

murkdantis lediniame vandenyje 
teko įveikti beveik 1000 kilome-
trų maršrutą nuo Lafoteno regiono 
Norvegijos užpoliarėje iki Baltijos 
jūros krantų Pitėjoje (Švedija).

 - Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Kaip daryti tai, kas svarbu, ir 
atmesti tai, kas šiam gyvenimo 
etape nebūtina. Arba kaip gyventi 
taip, kaip patinka, bet prasmingai.  

 - Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Nuoširdumas.
 - Kokiomis aplinkybėmis jūs 

meluojate?
- Būna situacijų, kai pameluoji 

netyčia. Bet jei kalbėt apie sąmo-
ningą melą, tai, matyt, dažniausiai 
teko meluoti dviem atvejais: kai 
tiesa galėjo būti netinkamai su-
prasta arba kai per skaudi.

 - Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Vaikystėje man nepatikdavo 
nosis, o dabar retai kada į veidrodį 
žiūriu, tad nebetrukdo.

 - Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Niekint tikrai nieko neniekinu. 

Tačiau už nuolat demonstruojamą 
nepagarbą aplinkiniams ir veidmai-
nystes mano nepagarbą užsitraukė 
vienas žinomas Lietuvos sporto 
funkcionierius, dar ne taip seniai at-
sisakęs vieno iš postų. Labai liūdna, 
kai asmenys, užimantys aukštas 
pareigas šalies sporto institucijose, 
teršia sporto vardą, kai tuo tarpu 
pagal pareigas turėtų būti sporto 
vėliavnešiai. Sporto bendruomenė 
neabejotinai žino, apie ką aš kalbu.

 - Labiausiai vertinama vyro 

savybė?
- Manau, ryžtas.
 - Labiausiai vertinama moters 

savybė?
- Turėtų būti priešinga vyro sa-

vybei – švelnumas, sugebėjimas 
užjausti, jausmingumas.

 - Priežodis, frazė, mintis, ku-
rią dažniausiai vartojate?

- Frazes vartoju retai, bet neretai 
stengiuosi iš jų pasiimti išminties, 
ja pagrįsti savo sprendimus. Tačiau 
dažniausiai esu pasakęs, manau, šią 
frazę: „Geriau rytoj, nei niekada“.

 - Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Gyvenimo įvairovę.
- Kada ir kur buvote pats lai-

mingiausias?
- Negaliu įvardinti konkretaus 

momento. Tačiau laimingas beveik 
visada būnu gamtoje - ten laikas 
sustoja, rūpesčiai ir civilizacijos 
trūkumai pasimiršta ir gali džiaug-
tis, mano manymu, vieninteliu 
idealiu dalyku pasaulyje – gamta. 
Stebėti ją ir mokytis iš jos galima 
valandų valandas ir tai niekad ne-
nusibosta.

 - Kokį talentą norėtumėt tu-
rėti?

- Dainavimo. Tada aktyviau gro-
čiau gitara.

 - Jeigu turėtumėte galimybę 
savyje pakeisti vieną dalyką, kas 
tai būtų?

- Galbūt norėčiau būti ne toks 
maksimalistas arba kad būčiau gi-
męs maždaug 100 metų anksčiau.

 - Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Man didžiausias pasiekimas, 
kad atradau, kas man gyvenime 
patinka, kas mane traukia, ir ką no-
rėčiau šiame gyvenime nuveikti. O 
toliau belieka įgyvendinti visiems 
žinomą sėkmės formulę: kai jau ži-
nai tikslą, reikia sudėti iki jo laip-
telius, o toliau belieka mėgautis 
kelione tais laipteliais tikslo link.

 - Jeigu po mirties galėtumėt 
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Grįžti atgal norėčiau tik žmo-
gaus pavidalu – toks sugrįžimas 
būtų prasmingesnis, gal kažkaip 
pavyktų pasitarnaut visuomenei, 
kad ji taptų santūresnė.

 -  Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Man visur gerai. Prisitaikau. 
Nenorėčiau tik ten, kur labai karšta 
arba ten, kur labai šalta. Man labai 
tinka ten, kur dabar gyvenu, tik gal 
buto norėtųsi erdvesnio.

 - Brangiausias turtas.
- Man brangiausias turtas visada 

yra tas, kurį pats sukūriau. Nebūti-
nai fizinis

 - Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Kai susiduri su problema, kuri 
nuo tavęs nepriklauso, kuriai tu 
negali daryti įtakos ir esi priverstas 
pakeisti savo požiūrį į ją.

  - Jūsų svajonių profesija?
- Profesija, kuri būtų susijusi su 

sporto ar turizmo vadyba, plana-
vimu - būtent tai, ką aš studijavau 
universitetuose.  

 - Geriausia jūsų būdo savy-
bė?

- Visos savybės vienoje situaci-
joje gali būti geros, o kitoje – blo-
gos. Priešingu atveju pasaulyje 
būtų tik geri arba tik blogi žmonės. 
Galbūt sąžiningumas?

 - Ką labiausiai vertinate drau-

gystėje?
- Abipusį pasitikėjimą
 - Jūsų mėgstamiausi rašyto-

jai.
- Vaikystėje domėjausi fantasti-

ka ir nuotykiais: skaičiau visas iš 
eilės Žiulio Verno, Dž. Kuperio 
knygas, tada prasidėjo knygos iš 
fantastikos aukso fondo (atrodo, 
kad sustojau ties 25-a ar 27-a). O 
vėliau prasidėjo skaitymai ne to, 
ko nori, o to, ką reikia (mokykla, 
studijos). Nemažą vietą gyvenime 
tuo metu užėmė sportas. Kartais 
tekdavo iš 7 savaitės dienų šešias 
skirti treniruotėms, o jos dienoje 
užimdavo iki 6 ar net 8 valandas. 
Be to, dar reikdavo paskaitoms 
pasiruošti, pavalgyti, pamiegoti... 
Studijas, kai baigiau sportuoti, de-
rinti pradėjau su darbu. Grožinei 
literatūrai vietos vis tiek nebuvo. 
Ir iki šiol kasdien mane lydi vis 
naujos patirtys, gyvenimas itin di-
namiškas, todėl kasdien gaunu pa-
kankamą dozę įvairiausių emocijų 
ir papildomai jų knygose neieškau. 
Esant galimybei, mieliau paskaitau 
su psichologija susijusias knygas.

 - Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Greičiausiai, koks nors dar mo-
kyklos suole linksniuotas persona-
žas. Gal Vingių Jonas.

 - Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Daugeliui, matyt, patinka nar-
sios istorijos su gražia pabaiga. 
Man taip pat. Ypač lengva ideali-
zuot istorines asmenybes, kol apie 
jas nežinai visų smulkmenų. Man 
tikrai buvo smagu skaityti istori-
nes knygas apie Vytauto Didžiojo 
žygius... Tačiau kuri asmenybė 
man iš tiesų imponuoja, galėčiau 
atsakyti tik perskaitęs istorinių as-
menybių biografijas. Kitaip tokios 
asmenybės įvardinimas būtų tik 
tušti žodžiai.

 - Ar realiame gyvenime teko 
sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais?

- Gyvenimas suveda su daug 
įdomių žmonių. Dalis jų galbūt 
buvo tos akimirkos herojais. Kitą 
akimirką herojais jau gali būti kiti. 
Kiekvienoje srityje herojai visiškai 
skirtingi: sporte, versle, laisvalai-
kyje, buityje. Vieno „herojaus“ ne-
galėčiau išskirti - viskas priklauso 
nuo mano emocinės būsenos ir nuo 
to, kas man tuo metu yra svarbu. 
Šiuo metu didžiausia  mano herojė 
yra mano mama.

 - Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Niekad nesusimasčiau. Bet, 
manau, natūraliai labiau patinka 
vardai, kurie asocijuojasi su pažįs-
tamais maloniais, gražiais, artimais 
ar draugiškais žmonėmis.

 - Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Veidmainystės ir tuščio, be-
prasmio dykinėjimo

 - Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Kad mums duotas tik vienas 
gyvenimas. Nors kai kas sako, kad 
jų yra daugiau.

 - Kaip norėtumėt numirti? 
- Be sąžinės graužaties. 
 - Jūsų gyvenimo moto?
- Niekada nesustok. Nesvarbu, 

kas buvo vakar. Svarbu, kas bus 
rytoj. Kažkas blogai? Visada gali 
padaryt kažką, kad būtų geriau!

-ANYKŠTA

Marijus Rindzevičius šypsodamas apgailestauja, kad duotas tik 
vienas gyvenimas.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Kandidatas II. Nagliui Puteikiui 
nepavykus įregistruoti partijos Ne-
apmokestinamų pajamų didinimas, 
jis pareiškė, kad Seimo rinkimuose 
dalyvaus kaip Centro partijos at-
stovas. Tuo tarpu N. Puteikio ben-
dražygis, Anykščių rajono tarybos 
narys Arūnas Liogė „Anykštai“ 
sakė dar nėra priėmęs sprendimo. 
Nepartinis A. Liogė neslepia, jog 
norėtų dalyvauti šių metų rudenį 
vyksiančiuose Seimo rinkimuose ir 
kandidatuoti Anykščių-Panevėžio 
apygardoje, tačiau dėstė, kad aklai 
paskui N. Puteikį neis. 

Serga. Trečiadienį turėjęs vyk-
ti nesantaikos kurstymu kaltina-
mų troškūniečių Vaidoto ir Manto 
Grincevičių bei Giedriaus Sasnaus-
ko teismas vėl neįvyko. Šį kartą su-
sirgo troškūniečių advokatas. Prieš 
tai posėdis atidėtas dėl M. Grin-
cevičiaus ligos. Vaikinai teisiami 
už filmuką “Šėtone, prašau”, kuris 
patalpintas į “You Tube”. Anykščių 
rajono apylinkės teismo procesas 
vyksta antrus metus. 

Šernai. Anykščių rajone šiais 
metais rasti 26 negyvi šernai. Nu-
statyta, kad iš jų 17 buvo kritę nuo 
afrikinio kiaulių maro. Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos viršininkas Dainius Žio-
gelis „Anykštai“ sakė, kad mūsų 
rajonas Lietuvoje pagal nuo maro 
kritusių šernų skaičių konkuruoja 
tik su Kauno ir Ignalinos rajonais. 

Kartodromas. Apie automobi-
lius rašantys ir laidas kuriantys žur-
nalistai Anykščiuose surengė šeš-
tąjį Lietuvos žurnalistų autoklubo 
kartingo taurės etapą. Žurnalistai 
negailėjo pagyrų profesionalioms 
lenktynėms pritaikytam kartodro-
mui, kuriam prieš porą metų buvo 
atnaujinta trasos danga. „Tai vienas 
geriausių, kuriuose teko važiuoti“, 
- sakė varžybas laimėjęs naujienų 
portalo redaktorius Paulius Sviklas 

Svečiai.  Balandžio 15-ąją Anta-
no Baranausko ir Antano Vienuolio 
Žukausko memorialinio muziejaus 
kalnelį Anykščiuose aplankė po 
Aukštaitiją keliaujantys Vilniaus 
gimnazistai. Juos lydėjo broliai 
dailininkas Arvydas bei rašytojas 
Saulius Šalteniai. 

Vizitai. Anykščių muziejininkų 
delegacija lankėsi Seinuose (Len-
kija), kur keliavo didžiojo anykš-
tėno Antano Baranausko senatvės 
takais. Muziejininkų vizitą, inici-
juodamas bendros veiklos projek-
tus, surengė Lietuvos Respublikos 
konsulatas Seinuose. Su atsako-
muoju vizitu į Anykščius ketina 
atvykti Seinų muziejininkai. Bus 
ieškoma bendrų tarptautinių pro-
jektų rengimo ir infrastruktūros 
tvarkymo, turistų srauto formavi-
mo patirčių. 
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SITUACIJA

Įstaigos biudžetas – 
360 tūkst. eurų

2015 metų Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro biudžetas buvo 360 
tūkst. eurų. Didžioji dalis šios sumos 
– 325 tūkst. eurų - Anykščių rajono 
biudžeto lėšos, beveik 20 tūkst. eurų 
– valstybės biudžeto lėšos, 15,3 tūkst. 
eurų – spec. programų lėšos. Pusė 
įstaigos biudžeto - 182 tūkst. eurų 
panaudota darbo užmokesčiui, 56,4 
tūkst. eurų – socialinio draudimo įmo-
koms. 116 tūkst. eurų išleista prekėms 
ir paslaugoms, iš jų ryšių paslaugos -1 
tūkst. 301 euras,  transporto išlaikymas 
– 36,4 tūkst. eurų, „kitos prekės“ – 8,2 
tūkst. eurų, komandiruočių išlaidos - 1 
tūkst. 124 eurai, ilgalaikio turto nuo-
ma – beveik 20 tūkst. eurų, ilgalaikio 
turto remontas – 14,5 tūkst. eurų,  kva-
lifikacijos kėlimo išlaidos – 400 eurų, 
komunalinės paslaugos – 4 tūkst. eurų, 
kitos paslaugos – 20 tūkst. eurų.

Įsigytas golfo laukų 
priežiūros traktorius, 
kurio nėra

Kontrolieriai audito ataskaitoje 

Auditas sporto centre: 
pro šalį tekėjo tūkstančiai

priminė jau „Anykštos“ aprašytą isto-
riją, kai sporto centro direktoriaus K. 
Čepulio namuose buvo rasta įstaigai 
priklausanti vejos priežiūros technika: 
žoliapjovė - traktorius, automobilinė 
priekaba ir trys žoliapjovės.

Tačiau įspūdingesnė technikos 
tyrimo dalis, jog pagal dokumentus 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centras yra įsigijęs dvi motorines 
žoliapjoves bei profesionalią dau-
giafunkcinę žoliapjovę „John Deere 
2653“, kurių realybėje nėra.  A.J. 
Lakačauskas  vėliau „išgooglino“, 
kad „John Deere 2653“ yra skirta 
golfo laukų priežiūrai. Pagal sutartį 
golfo laukų priežiūros traktorių už 
3200 eurų Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centras pirko iš fizinio as-
mens Alvydo Surgauto, kuris yra 
Utenos sporto centro direktorius. 

Neatliktos viešųjų pirkimų 
procedūros

KKSC buvo sudaryta viešųjų pir-
kimų komisija, tačiau kontrolieriai 
nustatė, kad dažniausiai įstaiga neatli-
kinėjo viešųjų pirkimų, o paprasčiau-
siai sudarydavo sutartis su rangovais 

ar pardavėjais. „KKSC slidinėjimo 
sporto bazės remonto darbų pirkimo 
konkurso komisijos 2015-05-11 po-
sėdžio protokolu Nr. 20 buvo nutarta 
pritarti siūlomai Sporto bazės dalinio 
remonto darbų pirkimo vertei – 34 
tūkst. 481 euras ir išsiųsti kvietimus 
pateikti pasiūlymus trims tiekėjams. 
Nors pirkimo procedūros buvo atlik-
tos visai aukščiau paminėtai sumai, 
vėliau KKSC su pirkimo laimėto-
jais sudarė sutartis tik darbams, o 
medžiagas pirkti įsipareigojo pats. 
Pažymėtina, kad 2015 metais KKSC 
viešųjų pirkimų komisija vykdė tik 
du viešuosius pirkimus:

1. Slidinėjimo sporto bazės remonto.
2. Treniruoklių ir slidinėjimo in-

ventoriaus.
Pastarasis įvykdytas negavus Sa-

vivaldybės tarybos pritarimo turtui 
įsigyti, o lėšos šiam pirkimui buvo 
skirtos iš slidinėjimo sporto bazės 
remonto nepanaudotų lėšų. Tiekėjų 
apklausa (be viešųjų pirkimų komi-
sijos) 2015 metais buvo vykdyta tik 
žirginio sporto rungčių prizams įsigy-
ti. Visais kitais atvejais su rangovais, 
prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais 
yra sudarytos tik pirkimo sutartys. 
Taip pat, neatlikus viešųjų pirkimų 
procedūrų, yra sudarytos mikroauto-
busų nuomos sutartys“, - savo ataskai-
toje parašė kontrolieriai. Šios jų audito 
dalies išvada skamba kiek retoriškai: 
„Negalime patvirtinti, kad KKSC įsi-
gijo prekes ir paslaugas ekonomiškai 
naudodamas tam skirtas lėšas.“ 

Neaiškūs algų mokėjimo 
principai

Kontrolieriai konstatavo, kad spor-
to centre visiems treneriams, turin-
tiems kvalifikacines kategorijas, buvo 
skirti priedai neatsižvelgiant į nusta-
tytų treniruočių valandų skaičių. Taip 
pat kontrolieriai nustatė, jog prieš 
2015 metų Kalėdas bei Naujuosius 
metus darbuotojams buvo išmokėtos 
vienkartinės išmokos (matyt, premi-
jos), nesilaikant Vyriausybės nuta-
rimo. Atlikę kūno kultūros ir sporto 
centro darbuotojų algų ir premijų 
analizę, Kontrolės ir audito tarnybos 
pareigūnai nurodė, kad „per daug pri-
skaičiuota 2 tūkst. 175,03 eurai darbo 
užmokesčio ir 673,82 eurai socialinio 
draudimo.“

Bėgikus maitino dvi dienas

Kontrolieriai nustatė, kad spor-

tininkai kartais būdavo maitinami 
dvi dienas, net jei renginys vykdavo 
vieną dieną. Anykščių kūno kultū-
ros ir sporto centras „suformino“, 
kad dvi dienas buvo maitinti bėgimo 
„Anykščiai-Puntukas-Anykščiai“ da-
lyviai bei Anykščių rajono seniūnijų 
žaidynių dalyviai.  „Nustatyta, kad 
apmokėtos Lietuvos krepšinio fe-
deracijos organizuotiems turnyrams 
(Tarptautinio jaunųjų talentų krepši-
nio turnyro ir Tarptautinio jaunimo 
merginų krepšinio turnyro) 1 tūkst. 
083,94 eurų maitinimo išlaidos teisė-
jams, sekretoriatui ir aptarnaujančiam 
personalui (biudžeto lėšų). Įvertinus 
informaciją, gautą iš Lietuvos krepši-
nio federacijos, nustatyta, kad KKSC 
negalėjo turėti jokių išlaidų, įskaitant 
ir maitinimo išlaidas už minėtų tur-
nyrų organizavimą, nes su LKF šioje 
srityje bendradarbiavimo nebuvo“, 
– atskleidė kontrolieriai. Maitinimo 
dalį kontrolieriai apibūdino šitaip: 
„patvirtinti, kad asignavimai, skirti 
maitinimosi išlaidoms, naudojami 
ekonomiškai, negalime“.

Neaišku, kokiems
 automobiliams pirko detales

Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centras savo reikmėms nuomojosi 
automobilius, pirko automobilių de-
tales. Sprendžiat pagal kontrolierių 
išvadas, kelionių lapai buvo pildomi 
kaip pakliuvo ir apskritai 45,8 proc. 
įsigyto kuro sporto centras panaudojo 
automobiliams, kuriais naudojosi pa-
gal panaudos sutartis. 

„Audito metu nustatyta, kad KKSC 
iš V. Čiukšio firmos spalio-gruodžio 
mėnesiais pirktos įvairios atsarginės 
detalės (sankaba, keturi amortiza-
toriai, septyni guoliai, duslintuvas 
ir kt.), kurios nebuvo panaudotos 
KKSC pagal nuomos sutartis nau-
dojamam transportui“, – nurodoma 
audito ataskaitoje.

„Vertinant tai, kas išdėstyta, patvir-
tinti, kad asignavimai skirti transpor-
tui, buvo naudojami ekonomiškai, 
KKSC poreikiams, patvirtinti negali-
me“, – situaciją įvertino Kontrolės ir 
audito tarnybos specialistai.

Už galimai savadarbio 
mikroautobuso nuomą 
– 100 tūkstančių eurų

Kontrolieriai nustatė, kad Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto centras 
nuo 2005 m. gruodžio iki 2015 m. 

Vien per 2015 metus Anykščių kūno kultūros ir sporto centre 
neaiškiems tikslams panaudota dešimtys tūkstančių eurų. Pana-
šu, kad iš darbo atleistam šios įstaigos direktoriui Kęstučiui Če-
puliui vien posto netekimu atsipirkti nepakaks. 

Anykščių savivaldybės kontrolierius Artūras Juozas Lakačaus-
kas ir Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Lina 
Vinciūnienė, atlikę Anykščių kūno kultūros ir sporto centro fi-
nansinį auditą, neatitikimų rado praktiškai visose įstaigos sfero-
se, kur tik buvo naudojami pinigai.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Buvęs Anykščių kūno kultūros ir sporto centro direktorius Kęstutis 
Čepulis vargu ar tik atleidimu iš darbo atsipirks.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Savivaldybės specialistė supainiojo 
viešuosius ir privačius interesus

Tyrimą VTEK pradėjo gavusi 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos pranešimą, po 
kurio paaiškėjo, kad A. Vitkienė 
turėjo asmeninį suinteresuotumą 
dalyvaudama įvairiose viešojo 
pirkimo procedūrose įsigyjant 
paslaugą – kelio per Vėjališkio 
kaimą kapitalinio remonto 
techninį projektavimą. Anot 
VTEK, dalis rekonstruojamo 
kelio ribojasi su žemės sklypais 
ar nuosavybe, kurią valdo su 
tarnautojos sutuoktiniu susiję 
juridiniai asmenys: A. Vitkienės 
sutuoktinis Romualdas Vitkus yra 

Anykščių technikos sporto klubo 
„Motorsportas“ pirmininkas bei 
UAB „VR Motorsport“ akcininkas 
ir direktorius. VTEK nuomone, 
tarnautoja šioje situacijoje 
privalėjo nusišalinti nuo visų su 
šiuo klausimu susijusių rengimo, 
svarstymo ir priėmimo procedūrų, 
kaip tai numato Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymas.

Šiuo metu savivaldybės Viešųjų 
pirkimų ir turto skyriuje vyriausią-
ją specialiste dirbanti A.Vitkienė 
„Anykštai“ sakė, kad VTEK spren-
dimą vertinanti teigiamai.

„O ką čia dabar padarysi? Yra, 

kaip yra. Kaip gali nesutikti su 
VTEK išvadomis? Tikrai sutinku. 
Turiu tik vieną sakinį. Kai turėsiu 
daugiau sakinių, visą sprendimą, 
motyvus, kodėl taip padaryta, tada 
bus galima galvoti. O dabar..“,, - 
sakė A. Vitkienė, prisipažindama, 
kad kol kas tokio sprendimo skųsti 
negalvojanti, o visoje šioje istorijo-
je esą yra „tiek daug niuansų, kurių 
žmogus negali nuspėti“.

A. Vitkienė prisipažino po tokio 
sprendimo negalvojanti palikti dar-
bo savivaldybėje, nes jis „karūnos 
nei uždeda, nei nuima“.

„Čia yra pamoka visiems, kad vis 
dėlto gyvenime priiminėjant kaž-

kokius sprendimus reikia daugiau 
galvoti. Ką jau padarysi, visaip būna 
gyvenime“, - dėl pažeidimo perne-
lyg nesisielojo A. Vitkienė.

Trečiadienį į VTEK posėdį vykęs 
mero patarėjas Kęstutis Indriūnas, 
kurio viena kuruojamų sričių yra 
architektūra, apie supainiotus savi-
valdybės specialistės interesus ir ki-
tus su šią tema susijusius klausimus 
kalbėtis kažkodėl vengė.

„Jūs paskambinkite savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojui Sauliui Rasalui ir jis jums 
viską pasakys. Aš nesakysiu“, - kri-
zeno K. Indriūnas.

Savivaldybės administracijos di-

rektoriaus pavaduotojas, Nuolatinės 
viešųjų pirkimų komisijos pirminin-
kas  S. Rasalas „Anykštai“ sakė, kad 
kol kas savivaldybės administracija 
dar nėra gavusi VTEK sprendimo, 
kuriame gali būti pateiktos reko-
mendacijos, tad kol kas įvertinti A. 
Vitkienės pažeidimo neskubama.

„Žiūrint į ateitį, tikrai labai yra 
svarbu įžvelgti ir nedalyvauti viešų-
jų pirkimų procedūrose, netgi jei tai 
vadintųsi „techninis darbas“, jei yra 
tų viešųjų ir privačių interesų nederi-
nimo“, -  apie tai, kaip nekartoti pa-
darytų klaidų, kalbėjo S. Rasalas.

Į trečiadienį vykusį VTEK posėdį 
vyko rajono meras Kęstutis Tubis, 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas S. Rasalas, 
mero patarėjas K. Indriūnas, savival-
dybės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė 
bei savivaldybės juristė.

gruodžio 31 dienos iš UAB „AVG 
Automix“ nuomojosi VW mikro-
autobusą ir už šio autobuso nuomą, 
neskaitant draudimo ir kitų išlaidų, 
sumokėjo beveik 100 tūkstančių 
eurų. Už tokią kainą nusipirkti mi-
kroautobusą nėra paprasta, daugu-
ma ir nauji kainuoja mažiau.

2015 metų vasario 27 dieną 
Anykščių KKSC su UAB „AGV 
Automix“ sudarė kito VW mikro-
autobuso nuomos sutartį ir per 48 
mėnesius sporto centras  turės fir-
mai sumokėti 62 tūkst. eurų.  Bran-
giai kainuojantys mikroautobusai, 
pasak A.J. Lakačausko, toli gražu 
nėra prabangūs. Jis kelia prielaidą, 
kad šios transporto priemonės yra 
pusiau savadarbės, perkonstruotos 
iš krovininių automobilių.

Lėšas naudojo
ne pagal paskirtį

Anykščių rajono taryba pernai 
balandžio mėnesį sporto centrui 
skyrė 14,5 tūkst. eurų slidinė-
jimo sporto bazės remontui, 
tačiau didžioji dalis šių pinigų 
– beveik 12 tūkst. eurų - buvo 
išleista slidinėjimo įrangos ir 
inventoriaus įsigijimui. Ne pa-
gal paskirtį yra panaudota ir 
daugiau įstaigos lėšų. Rašydami 
išvadą dėl ilgalaikio materia-
linio turto įsigijimo teisėtumo 
kontrolieriai  išdėstė: „KKSC 
skirti asignavimai buvo naudo-
jami ne pagal paskirtį, asignavi-
mai turtui įsigyti nebuvo skirti 
Savivaldybės tarybos sprendi-
mu, todėl negalime patvirtinti 8 
597,70 eurų panaudotų asigna-
vimų teisėtumo.“ 

Taip pat kontrolieriai nurodė, kad 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centras nuomojo autobusus pagal 
direktoriaus K.Čepulio patvirtintus 
tarifus, nors tarifus galėjo tvirtinti 
tik rajono taryba. 

Kęstučiui Čepuliui reikės 
ilgai gyventi

Po rajono mero Kęstučio Tubio 
spaudimo Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro direktorius K. Če-
pulis parašė pareiškimą, kad savo 
noru išeina iš darbo. Jis raštu įsi-
pareigojo ir atlyginti sporto cen-
trui padarytus nuostolius, jeigu tie 
nuostoliai bus nustatyti. 

Nežinia, kurie Kontrolės ir au-
dito tarnybos atlikto finansinio 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
audito ataskaitoje pateikti faktai 
traktuotini kaip padaryti nuosto-
liai, tačiau bet kuriuo atveju sumos 
turėtų būti įspūdingos. Bandant 
pinigus grąžinti, K. Čepuliui teks 
gyventi ilgai. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Pasakininkas.  
9.30 Premjera. Zoro kronikos. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
11.00 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas “Dainų dainelė 
2016”.  
12.40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Salų gamtos slėpiniai. 
13.35 Premjera. Agata Kristi. 
Mįslingos žmogžudystės. N-7.  
15.10 Premjera. Pavojingi jaus-
mai.  
16.00 Žinios.  
16.15 Istorijos detektyvai.  
17.00 Klausimėlis.lt.  
17.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2.  
21.55 Premjera. Gražuolė ir pa-
baisa. N-7.  
23.35 Pasaulio dokumentika. 
Salų gamtos slėpiniai. 
0.30 Agata Kristi. Mįslingos žmog-
žudystės. N-7.  
2.00 Auksinis protas. 
3.15 Savaitė.  
4.20 LRT 90-mečiui skirtas pro-
jektas “90 dainų - 90 legendų”.

 
6.30 “Dora ir draugai”.  

6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Riki Tiki Tavi.  
10.00 “Na, palauk!”. 
10.10 KINO PUSRYČIAI 
Nenaudėlė beždžionėlė. 
12.15 Vyrai juodais drabužiais. 
N-7.  
14.10 Mano tėtis nuvarė mašiną. 
N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Moterys prieš vyrus. N-7.  
21.30 Atpildas. N14.  
23.30 Baimės sala. N14.  
1.10 Blogas senelis. S.

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai. N-7.  
8.30 Padėkime augti.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Alisa Stebuklų šalyje. N-7.  
12.30 Asteriksas ir Obeliksas. Jos 
didenybės tarnyboje. N-7.  
14.50 Hačiko. Šuns istorija.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Meškiukas Padingtonas. 
N-7.  
21.20 Dežavu. N-7.  
23.55 Namai namučiai. N-14.  
1.35 Tai mergina ar vaikinas? 
N-7. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Galiūnų čempionatas (k).   
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 “BBC dokumentika.  
13.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 Pričiupom! (k). N-7.  
19.30 Ieškokit Gudručio. Briusas 
ir Loidas siautėja. N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  
23.00 Tylos siena. N14.  
0.35 Prezidento patikėtinis 2. 
Spąstai teroristams. N-7.  
2.10 Išleistuvių naktis. N14.  
3.35 Ieškokit Gudručio. Briusas ir 
Loidas siautėja. N-7.  
4.40 “Mistinės istorijos”. N-7.  
5.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina (k)

 
6.50 “Būrėja”.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.25 “Gyvenimas su liūtais”.
10.55 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.25 “Zoologijos sodo žvaigž-
dės”.  
12.00 “Naidželo Sleiterio vaka-
rienė”.  
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Kas namie šeimininkas?”.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
15.05 “Superauklė”. N-7.  
15.55 “Būrėja”.  

18.05 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.10 Nemarus kinas. Aksominės 
rankelės. 1979 m.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
Dolmenas”. N-7.  
22.45 Gamtos jėgos. N-7.  
0.35 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
1.25 “Nekenčiu žvaigždės”. N-7.  
2.10 Sumokėti viską. N-7.  
3.45 “Gyvenimas su liūtais”.  
4.10 “Miesto zoologijos sodas”.  
4.35 “Zoologijos sodo žvaigždės”.  
5.05 “Naidželo Sleiterio vaka-
rienė”.  
5.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių 
konkurso “Tramtatulis” laureatų 
koncertas.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Premjera. Kelionė per 
pasaulį. 
10.30 Premjera. Keturkojai karo 
didvyriai. 
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.30 Durys atsidaro.  
12.00 Legendos.  
12.45 Atspindžiai.  
13.15 Mokslo ekspresas.  
13.30 ORA ET LABORA.  
14.00 Šventadienio mintys. 
14.30 Anapus čia ir dabar.  
15.30 Kelias į UEFA EURO 2016.  
16.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
16.55 Mažasis princas. 
17.45 Žinios.  
18.00 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016.  
18.30 Gyvenimas gražus.  
19.30 Kelias į namus.  

20.00 Euromaxx.  
20.30 Linija, spalva, forma.  
21.15 Visu garsu.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Džiazo muzikos vakaras. 
“Vilnius Jazz 2015”.  
23.50 Keturkojai karo didvyriai. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Nacionalinis bardų festivalis 
“Purpurinis vakaras 2015”.  
2.00 Lietaus lašai. Drama.  
3.35 Mokslo ekspresas.  
3.50 Karinės paslaptys.  
4.40 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016.  
5.00 Gyvenimas gražus. 

 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Diagnozė. valdžia (k).  
7.55 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.30 Beatos virtuvė (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
19.30 Diagnozė. valdžia.  
20.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
21.00 “Alfa” savaitė.  
21.30 A.Užkalnis Plius (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Beprotiškas darbas - būti 
diktatoriumi (k). 
23.35 Nuo... Iki... (k).  
0.30 Diagnozė. valdžia (k).  
1.20 Ne vienas kelyje.  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
7.30 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio 

keliai. N-7.  
11.00 Visureigiais per Aliaską. 
N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Ledo kelias.  N-7.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
17.00 NKL finalas. Rungtynės dėl 
1 vietos. 
19.00 Keršytojai. N-7.  
21.50 TV3 žinios.   
22.50 Kalinys. N-14.  
1.05 Jokių kliūčių! N-7.  
1.55 Legendos. N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Laukinis pasaulis”.  
11.10 „Sparnuočių gyvenimas”. 
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
13.15 “Jaunikliai”.  
14.00 Ginčas. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...?  
15.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.28 Ar žinai, kad...?  
17.30 “24/7”.  
18.30 “Jaunikliai”. N-7. 
18.45 Sparnuočių gyvenimas.  
19.50 “Žemė iš paukščio skry-
džio”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.28 Ar žinai, kad...?  
21.30 “Gaujos”. N-7. 
23.50 “Merfio dėsnis”. N-14. 
2.00 “24/7”.  
2.45 Vantos lapas.  
3.05 “Slaptas augalų gyvenimas. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”. 
11.30 Bėdų turgus.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos policija. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Premjera. Černobylis. po 
30 metų. Žmonijos branduolinis 
paveldas. 
23.35 Durys atsidaro.  
0.05 Gyvenimas.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.05 Karinės paslaptys. 
 

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  

9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
11.45 Nuo... Iki... (k).  
12.50 Bus visko (k).  
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deimantai”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo... Iki...  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Masalas. N-7.  
0.25 “Judantis objektas”. N14.  
1.10 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.00 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Monsunas.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7. 
11.05 Meškiukas Padingtonas. 
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Apie mus ir 
Kazlauskus. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Apsukrios kambari-
nės. N-14.  

23.30 Kastlas. N-7.  
0.30 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
1.20 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  
2.10 Skandalas. N-14.  

 
5.55 “Pasaulį pakeitusios civi-
lizacijos. Kaip graikai pakeitė 
pasaulį”. 
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.30 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Pričiupom!. N-7.  
19.00 “Ekspertė Džordan”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.   
20.00 Ant liežuvio galo.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Tamsos riteris”. N-7.  
0.10 “Tikras teisingumas. Miesto 
kovos” (k)  
1.45 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.30 “Kortų namelis”. N14.  
4.00 Ant liežuvio galo (k).  
4.45 Farai (k). N14. 
5.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.50 Pričiupom! (k). N-7. 

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džonis Testas”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  

10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.30 Nebylus liudijimas. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “Velvet”. N-7.  
22.35 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.00 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.45 “Karadajus”. N-7.  
2.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.15 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
5.25 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Pažvelk į profesiją kitaip.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Teatras.  
13.35 “Į raketą sėsčiau...” .  
14.25 Giedrius Kuprevičius. 
Baletas “Čiurlionis”.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Naisių vasara.  
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Premjera. Ponas Selfridžas 

4. 
20.50 Kristupo vasaros festivalis 
2015.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Koko. N-7.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Visu garsu.  
5.00 ORA ET LABORA.  
5.30 Kelias į namus. 

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis (k).  
8.00 „Alfa” savaitė (k).  
8.30 Diagnozė. valdžia (k).  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.15 Valanda su Rūta.  
12.50 „Alfa” savaitė (k).  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Universitetai.tv.  
9.30 Univeras. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  

13.30 Univeras. N-7. 
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Ugniagesiai gelbėtojai. N-7.  
22.30 Farai. N-14.  
23.00 Vatikano įrašai. S.  
0.45 Čyčo ir Čongo animacinis 
filmas. N-14.  
2.05 Legendos. N-14.  

  
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas.  
8.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo tar-
nyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “24/7”.  
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.45 Siurprizas Mamai. 
18.50 Rio 2016.  
19.00 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.
20.25 Premjera. „Budelis”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Rio 2016.  
23.25 Vaivos pranašystės. N-7. 
0.30 “Miškinis”. N-7. 
1.30 Reporteris. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 Kas ir kodėl?. 
11.25 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.15 Černobylis. po 30 metų. 
Žmonijos branduolinis pavel-
das. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Delfinai ir žvaigždės.  
23.20 Premjera. Kapitonas 
Alatristė. N-7.  
0.25 Septynios Kauno dienos.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.00 LRT radijo žinios. 
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Delfinai ir žvaigždės.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Moterys prieš vyrus (k). 
N-7. 
12.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 

13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Narkotikų kelias. N14.  
0.55 “Judantis objektas”. N14.  
1.40 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.25 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7.  
11.00 Nevykėlių dalinys. N-7.  
11.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Šerlokas Holmsas. N-14.  
0.35 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.30 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  
2.20 Skandalas. N-14.  
3.10 Nevykėlių dalinys. N-7.  

 

6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30  “Ekspertė Džordan”. N-7. 
19.30 Pričiupom!. N-7. 
20.00 Ant liežuvio galo.  
21.00 Farai. N14. 
21.30 “Meilė Niujorke 3. 
Žmonos atostogose”. N14.  
23.05 “Tamsos riteris”. N-7.  
1.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.20 “Policija ir Ko”. N-7. 
3.10 “Mistinės istorijos”. N-7.  
4.00 Ant liežuvio galo (k).  
4.45 Farai (k). N14. 
5.10 “Kalbame ir rodome” N-7.  
5.55 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džonis Testas”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.35 “Dolmenas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 

20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Midsomerio žmogžudystės X. 
Nekalta nuotrauka”. N-7.  
22.50 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.50 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7.  
2.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.50 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.55 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
5.20 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Atspindžiai.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 IQ presingas.  
12.45 Linija, spalva, forma.  
13.30 Euromaxx.  
14.00 ORA ET LABORA.  
14.30 Ponas Selfridžas 4 (kart.). 
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Kristupo vasaros festiva-
lis 2015.  
17.30 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2016.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ten, kur namai 2. 
21.00 PIN diena - Kultūros 
maratonas.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  

0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva. 
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Nacionalinis bardų festiva-
lis “Purpurinis vakaras 2015”.  
5.30 Atspindžiai.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Diagnozė. valdžia (k).  
13.15 Beprotiškas darbas - būti 
diktatoriumi (k). 
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Tavo augintinis. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 

rungtynės. “Manchester City” - 
“Real Madrid”.  
23.40 Pasivyti bangą. N-7.  
1.50 Legendos. N-14. 

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Siurprizas Mamai. 
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Siurprizas Mamai. 
16.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.45 Siurprizas Mamai. 
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 “Miškinis” N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Premjera. „Budelis”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Nuoga tiesa. N-7. 
0.30 “Miškinis”. N-7. 
1.30 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.00 “Pėdsakas”. N-7. 
3.40 “Tigrų sala”.  
4.55 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
4.55„Pėdsakas”. N-7. 
5.35 “Tigrų sala”.  
6.00 „Jaunikliai”. N-7. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”. 
11.30 Emigrantai.  
12.25 Istorijos detektyvai. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos policija. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pinigų karta.  
23.20 Premjera. Kapitonas 
Alatristė. N-7.  
0.25 Kelias į namus.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas. 
4.10 Auksinis protas.  
5.30 Pinigų karta.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.05 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 

14.35 “Juodieji meilės deimantai”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Su cinkeliu. N-7.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Požemių ugnis. N14.  
0.10 “Judantis objektas”. N14.  
1.00”Vampyro dienoraščiai”. N14.  
1.45 “Strėlė”. N-7. 

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7.  
11.00 Nevykėlių dalinys. N-7.  
11.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Pakartok! N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
 22.25 Vikingų loto.  
22.30 Gimtadienis. N-14.  
0.15 Raitelis be galvos. N-14.  
1.15 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  
2.10 Skandalas. N-14.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “44-as skyrius”. N-7.  

9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
19.30 Pričiupom!. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali. 
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Kosmoso kaubojai”. N-7.  
23.50 “Meilė Niujorke 3. Žmonos 
atostogose”. N14.  
1.15 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.00 “Policija ir Ko”. 
2.50 “Mistinės istorijos”. N-7.  
3.35 Išgyvenk, jei gali (k).  
4.25 Farai (k). N14. 
4.50 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.30 “Policijos akademija”. N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džonis Testas”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.35 “Dolmenas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Midsomerio žmogžudystės X. 
Raudonasis progailis”. N-7.  
22.50 “Bėgantis laikas”. N-7.  

0.50 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7.  
2.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.50 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.55 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
5.20 “Širdele mano”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx..  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.). 
7.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
8.35 Mažasis princas (kart.). 
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Visu garsu.  
13.30 Pavojingi jausmai.  
14.30 Ten, kur namai 2. 
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 PIN diena - Kultūros ma-
ratonas.  
17.25 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016. 
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 ORA ET LABORA.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kelias į namus.  
19.50 LRT Kultūros akademija.  
20.35 Kelias į UEFA EURO 2016. 
21.00 PIN diena - Kultūros ma-
ratonas.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Mokslo sriuba.  
22.30 Elito kinas. Premjera. 
Žodžiai. N-14.  

0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Lietuvos baleto 70-mečiui.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Kristupo vasaros festivalis 
2015.  
5.15 ...formatas. Poetas 
Rimvydas Stankevičius.  
5.30 Muzikos savaitė.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Nuo... Iki....  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Adrenalinas. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Lietuvos futbolo A lygos 
rungtynės. Klaipėdos “Atlantas” 
- Marijampolės “Sūduva”. 
Tiesioginė transliacija.  
20.00 Univeras. N-7.   

21.00 Naša Raša.  N-14.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Club Atlético de 
Madrid” - “FC Bayern München”. 
23.40 Drakonų karai. N-14.  
1.15 Naša Raša. N-14.  
2.15 Tironas. N-14.  

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Siurprizas Mamai. 
7.40 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo tar-
nyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Siurprizas Mamai. 
16.30 Nuoga tiesa. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.45 Siurprizas Mamai.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Premjera. „Budelis”. N-7. 
21.30 Ginčas. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Siurprizas Mamai.  
23.25 Ar žinai, kad...?  
23.30 Patriotai. N-7. 
0.30 „Miškinis”. N-7. 
1.30 Reporteris.  
2.10 „Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.00 „Pėdsakas”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Gyvenimas.  
12.25 Stilius. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Bornas. N-14.  
0.25 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 LRT forumas.  
5.10 Stilius.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.05 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-

tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Pavojingas sandėris. N-7.  
0.15 “Judantis objektas”. N-7.  
1.05 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.55 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7.  
11.00 Nevykėlių dalinys. N-7.  
11.30 Pakartok! N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Paranoja. N-7.  
0.40 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba  N-14.
1.35 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  
2.25 Skandalas. N-14.  
3.15 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.   

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 

8.15 “44-as skyrius”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Ekspertė Džordan”
19.30 Pričiupom!. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 “Ateinu su lietumi”. N14.  
23.40 “Kosmoso kaubojai”. 
N-7.  
1.45 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.30 “Policija ir Ko”. N-7.  
3.20 “Policijos akademija”. N-7.  
4.45 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
5.10 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.55 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džonis Testas”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.25 “Nikita”. N-7.  
14.30 “Midsomerio žmogžu-
dystės X. Nekalta nuotrauka” 
(k) N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 

17.55 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Foilo karas. Puolimo planas”. 
N-7. 
22.50 “Begėdis”. N14.  
23.55 “Ties riba”. N14.  
0.40 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.30 “Karadajus”. N-7.  
2.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”. 
3.55 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
5.25 “Širdele mano”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Septynios Kauno dienos.   
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 Mokslo sriuba.  
12.40 Muzika gyvai. Išgirskite 
klasiką.  
14.30 Lietaus lašai. Drama. 
2 s.  
16.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 PIN diena - Kultūros 
maratonas.  
17.25 Teatras. 
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kapitonas Alatristė. N-7.  
21.00 PIN diena - Kultūros 
maratonas.  

22.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.10 Naktinis ekspresas.  
22.45 Anapus čia ir dabar.  
23.40 IQ presingas.  
0.10 Mano tėvas.. N-7. 2007 
m. 
0.35 Dabar pasaulyje.  
1.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Lietuvių kompozitorių 
kūrinius atlieka LNSO, solistas 
Petras Geniušas.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Ne vienas kelyje.  
12.45 Valanda su Rūta.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.25 Bus visko.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Jaunasis vilkolakis. N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  

14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Mirties įrankiai. Kaulų 
miestas. N-14.  
0.40 Brolių olimpiada. N-14.  
2.05 Tironas. N-14. 

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Siurprizas Mamai. 
7.40 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 „Sukčius”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Siurprizas Mamai. 
16.30 Patriotai. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Siurprizas Mamai.  
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Siurprizas Mamai.  
23.25 Ar žinai, kad...?  
23.30 Ginčas. N-7. 
0.30 „Miškinis”. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Specialus tyrimas.  
12.25 Karinės paslaptys. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Klausimėlis.lt.  
19.20 Brolių Grimų pasakos. 
Mėlyna švieselė. 
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Klausimėlis.lt.  
23.10 Kruvini pinigai. S.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
4.10 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2.  
5.05 Gyvenimas.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Su cinkeliu (k). N-7.  

11.45 Nauja legenda (k).  
13.05 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės dei-
mantai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Sparnelis ar šlaunelė?. 
N-7.  
23.05 Kobra. N14.  
0.40 Požemių ugnis. N14. 

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
9.55 Detektyvė Fišer.  N-7.  
11.05 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
11.30 Farai. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Boltas.  
21.20 Žmogus su geležine 
kauke. N-7.  
0.05 Kita žemė. N-7.  
1.50 Gimtadienis. N-14.  
3.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro 
sugrįžimas.N-7. 
8.15 Išgyvenk, jei gali (k). 
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-

mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “PREMJERA Pasaulio 
profesionalų imtynės”.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 “Vienišas vilkas 
Makveidas”. N14.  
23.30 “Sausas įstatymas”. 
N14.  
1.35 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.25 “Ateinu su lietumi”. N14.  
4.15 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  
5.50 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džonis Testas”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
13.35 “Nikita”. N-7.  
14.30 “Midsomerio žmogžu-
dystės X. Raudonasis progai-
lis” (k). N-7.  
14.35 “Dolmenas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
19.00 “Nebylus liudijimas. 
Pirma auka.. N-7.  

21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS “Prieblanda. 
Keredigionas”. N14.  
22.45 SNOBO KINAS “Laiko 
mašina”. N-7. 
0.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.15 “Karadajus”. N-7.  
2.10 “Nikita”. N-7.  
2.55 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.50 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
5.25 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 IQ presingas.   
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Koncertas. “Tai, kas 
tikra”.  
14.15 Kelias į namus.  
14.45 Nacionalinis bardų 
festivalis “Purpurinis vakaras 
2015”.  
16.00 Tapytojo, scenografo, 
dekoratoriaus Levo Baksto 
150-osioms gimimo metinėms.  
16.50 Paryžiaus mokyklos 
dailininkai iš Baltarusijos. 8 d.  
17.15 Mokslo ekspresas.  
17.30 Linija, spalva, forma.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Misija. Vilnija.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas “Dainų 
dainelė 2016”.  

21.00 Karinės paslaptys. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Bornas. Palikimas. 
0.15 Muzikos savaitė.  
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.15 Koncertuojanti Europa. 
2.00 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.45 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2016.  
5.25 Rusų gatvė. Žinios.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Diagnozė. valdžia (k).  
11.55 Beatos virtuvė (k).  
12.40 Nuo... Iki... (k).  
13.30 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.15 Beprotiškas darbas - 
būti diktatoriumi (k). 
16.15 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Diagnozė. valdžia (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Jaunasis vilkolakis. N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  

18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Žmogus prieš musę! 
N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Lobiai O.K. N-14.  
1.10 Naša Raša. N-14.  
2.05 Tironas. N-14.  

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Siurprizas Mamai. 
7.40 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 „Sukčius”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Siurprizas Mamai. 
16.30 Ginčas. N-7. 
17.30 Skinsiu raudoną rožę.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Siurprizas Mamai.  
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
22.55 Siurprizas Mamai.  
23.00 Premjera. „Anatomija”. 
S. 
1.20 „Griausmaširdis”. N-14. 
3.20 „Jaunikliai”. N-7. 
4.20 „Anatomija”. S. 
6.00 „Jaunikliai”. N-7. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis 2016 04 30

 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.45 Specialus tyrimas.  
7.40 Karinės paslaptys.  
8.30 Misija. Vilnija.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Įstabūs laukinio pasaulio 
gyventojai. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos. 
14.00 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys 3. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 LRT 90-mečiui skirtas projek-
tas “90 dainų - 90 legendų”.  
22.45 Premjera. Sumanūs advoka-
tai. N-14.  
0.50 Pasaulio dokumentika. Įstabūs 
laukinio pasaulio gyventojai. 
1.45 Pasaulio dokumentika. 
Akistatos. 

 
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  

9.30 Pingviniuko Lolo nuotykiai 2. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 
Džeris. Stebuklingas žiedas. 
11.10 Antis Hildegarda. 
12.55 Pričiupom!. N-7.  
13.55 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Nauja legenda.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Kitokia 
Pelenės istorija. N-7.  
21.15 Tėčio dienos stovykla.  
23.00 Uošvio tvirtovė. N14.  
0.55 Sparnelis ar šlaunelė?. N-7. 

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir draugai. 
N-7.  
8.30 Madagaskaro pingvinai. N-7.  
9.00 Mitybos ir sporto balansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Skonio lenktynės.  
11.00 Piteris Penas.  
12.35 Nevykėlio dienoraštis. 
Šuniškos dienos. 
14.20 Gera kompanija. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Narnijos kronikos. Aušros 
užkariautojo kelionė. N-7.  
21.50 Vyras už pinigus. N-7.  
23.30 Darbo vakarėlis. N-14.  
1.20 Kita žemė. N-7. 

 
6.35 Savaitės kriminalai (k). N-7.  

7.10 “Policijos akademija”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k).  
11.00 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas.  
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
13.00 FAILAI X Pasaulį pakeitusios 
civilizacijos. 
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 Pričiupom! (k). N-7.  
19.30 Lietuvos Supermiestas.  
22.00 MANO HEROJUS “Tikras 
teisingumas 2. Mano kerštas”. N14.  
23.40 AŠTRUS KINAS “10 balų 
žemės drebėjimas”. N-7.  
1.15 “Sausas įstatymas”. N14.  

 
6.50 “Būrėja”.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.25 “Gyvenimas su liūtais”.
10.55 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.25 “Zoologijos sodo žvaigždės”.  
12.00 “Naidželo Sleiterio vakarie-
nė”.  
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.00 “Kas namie šeimininkas?”.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
15.05 “Superauklė”. N-7.  
15.55 “Būrėja”.  
17.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. N-7.  

19.00 “MEILĖS ISTORIJOS 
Šviesos žemė”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
Dolmenas”. N-7.  
22.45 “Vienos nakties nuotykis”. 
N14.  
0.30 “Magai”.  
1.25 “Nekenčiu žvaigždės”. N-7.  
2.05 “Laiko mašina”. N-7.  
3.40 “Gyvenimas su liūtais”.  
4.05 “Miesto zoologijos sodas”.  
4.30 “Zoologijos sodo žvaigždės”.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Muzikos savaitė.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Premjera. Kuba. Laisvės 
sala. 
11.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
11.30 Mūsų dienos - kaip šventė.  
12.45 Kultūra.  
13.00 Naisių vasara.  
14.00 Muzikos talentų lyga 2016.  
15.30 Vladas Jakubėnas. Baletas 
“Vaivos juosta”.  
16.50 Ežerų dugne.  
17.45 Žinios.  
18.00 Svetlana Aleksijevič. 
Černobylio malda.  
19.50 ARTS21.  
20.25 2015 metų Nobelio literatū-
ros premijos laureatės Svetlanos 
Aleksijevič kūrybos vakaras.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  

23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.50 Mano tėvas. N-7.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Linas Adomaitis.  
2.30 Elito kinas. Žodžiai. N-14.  
4.10 LRT Kultūros akademija.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
18.30 Pagalbos skambutis (k). N-7.  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Japonijos Tsunamis 2011.  
20.30 Valanda su Rūta.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.00 24 valandos (k). N-7.  
3.00 Bus visko (k).  

 
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  
8.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio keliai  
N-7.  
11.00 Visureigiais per Aliaską. N-7. 
12.00 Futbolo.TV. 
12.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Aukščiausia pavara. Tobula 

kelionė. N-7.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės.  
19.00 Bibliotekininkas 3. Judo 
taurės prakeiksmas. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Nuotykių ieškotojas. N-7.  
0.25 Debesų žemėlapis. N-14. 
 

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.20 Siurprizas Mamai. 
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.30 Skinsiu raudoną rožę.  
10.00 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.00 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
12.55 Siurprizas Mamai. 
13.00 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...?  
15.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Jaunikliai”.  
19.50 “Žemė iš paukščio skry-
džio18.45 “Sparnuočių gyvenimas”.  
18.30 Siurprizas Mamai.  
18.35 „Sparnuočių gyvenimas. 
Partnerių paieška”.  
19.45 Siurprizas Mamai.   
19.50 „Žemė iš paukščio skrydžio”. 
N-7. 
21.00 Žinios.  
21.28 Ar žinai, kad...?  
21.30 Premjera. „Apiplėšti mafiją”. 
N-14. 
23.55 „Kruvina žinutė”. N-14. 
1.50 „Detektyvas Linlis”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

3 mėn. 6 mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32 
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38

2 numeriai 3 numeriai
EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), 
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, 
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. 

Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 
2016 metams

Nepamirškite pratęsti „Anykštos“ 
prenumeratos 2016 metams!
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šiupinys

Cholesterolis – irgi reikalingas
žmogaus organizmui

Atrodo, jog apie cholesterolį visi 
viską žino, bet svarbiausias žino, 
jog tai didelis blogis. Gydytoja 
pradeda nuo „abėcėlės“. Tad, kas 
gi yra cholesterolis? 

„Moksline kalba, tai yra lipi-
das, kitaip tariant, riebalo rūšis. 
Šį riebalą gamina visi gyvūnai ir 
kai kurios bakterijos, tačiau di-
džiausius kiekius pagamina bū-
tent stuburiniai gyvūnai, tarp jų ir 
žmogus. Cholesterolis daugiausia 
gaminamas kepenų ląstelėse. Dalį 
jo gauname su maistu, pavyzdžiui, 
suvalgydami tokį padarėlį, kuris 
irgi geba gaminti cholesterolį“, - 
vaizdžiai pasakoja gydytoja. 

Ši medžiaga būtina gerai nervų 
sistemos veiklai, ląstelių vientisu-
mui užtikrinti, hormonų gamybai, 
tulžies rūgščiai pagaminti (kuri 
savo ruožtu būtina geram virški-
nimui užtikrinti bei vitaminams 
pasisavinti). Taip pat cholesterolis 
atitinkamais kiekis gali būti pa-
naudotas kaip energetinė medžia-
ga. Taigi tai nėra vien tik balastas, 
kuris kemša kraujagysles ir sukelia 
mirtinas ligas.

Yra kelios cholesterolio rūšys

Tada kyla klausimas – jeigu 
cholesterolis toks svarbus mūsų 
organizmui, kodėl visi kardiologai 
liepia jį mažinti? Ir kas gi tai per 
liga?

„Dislipidemija – diagnozė, kurią 
pacientams dažnai pristatome pa-
vadinimu „didelis cholesterolis“. 
Tokia liga yra, ji turi savo kodą 
tarptautinėje ligų klasifikacijoje, 
tačiau tai nėra vien tik didelis cho-
lesterolio kiekis – tai lipidų santy-
kio sutrikimas.

Žodžiu “cholesterolis” apiben-
drinamos trys riebalų rūšys: didelio 

Mitai ir legendos apie 
siaubūną cholesterolį

„Šiomis dienomis tenka stebėti tikrą temų apie cholesterolį rene-
sansą. Prisimenu, jog buvau dar vaikas, kai Lietuvoje buvo ištartas 
lemtingas žodis „cholesterolis“. Jis skambėdavo visur – iš gydytojų 
lūpų, straipsniuose apie sveiką mitybą, netgi margarino reklamoje 
(jeigu valgysi būtent reklamuojamą produktą, tai negausi choles-
terolio, vadinas, tapsi sveikesnis). Jau atrodė, jog žmonės suprato, 
kas per žvėris yra cholesterolis, ir išmoko sveikai maitintis (arba 
susidarė iliuzija, kad išmoko), kai staiga atsistoja viską žinantis 
dėdė ir paskelbia „Lašiniai yra gerai ir jokio cholesterolio jie ne-
turi!“. Taip pasėja antrą diskusijų bangą“, – pradėdama temą apie 
cholesterolį, sako Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro 
(PSPC) šeimos gydytoja Aurika Treščenko-Blauzdienė.

tankio lipoproteinai (dar vadinami 
„geruoju cholesteroliu“), mažo 
tankio lipoproteinai („blogasis 
cholesterolis“) ir trigliceridai (taip 
pat nelabai draugiški lipidai). Di-
džiausia visuomenės problema yra 
ne didelis cholesterolio kiekis (dar 
vadinamas bendruoju cholestero-
liu, jį galima nustatyti „iš piršto“), 
o visų trijų išvardintų cholesterolių 
santykio sutrikimai. Kardiologai, 
kalbėdami apie cholesterolio žalą, 
būtent ir akcentuoja „blogojo cho-
lesterolio“ sukeliamas problemas 
(medicinoje galima sutikti terminą 
MTL – mažo tankio lipoproteinai). 
Tai MTL – „blogasis cholesterolis“ 
– linkęs prilipti prie kraujagyslių 
sienelės, taip sutrikdo kraujo tė-
kmę ir gali sukelti insultą ar infark-
tą“, – išsamiai paaiškina gydytoja 
A. Treščenko–Blauzdienė.

„Blogąjį cholesterolį“ 
intensyviai gamina ir stresai

Pašnekovė sako, kad yra ga-
jus mitas, jog didelį cholesterolio 
kiekį turintys žmonės yra nutukę, 
valgantys, kas papuola, tinginiai. 
„Tai netiesa. Pastaruoju metu vis 
dažniau akcentuojama streso įtaką. 
Gyvūnai (o ir žmonės) patirdami 
stresą gamina didesnius choleste-
rolio kiekius „juodai dienai“. Dėl 
gyvenimo būdo žmonės vis dau-
giau cholesterolio pagamina ir vis 
mažiau jo sudegina. Pastebima, 
kad linksmi, optimistiškai nusitei-
kę ir mėgstantys riebiai pavalgyti 
žmonės gali turėti visiškai normalų 
MTL kiekį ir kūno masė dažnai ne-
daro jokios reikšmės. Na, ir atvirkš-
čiai -  liesi kaip šiaudas pikčiurnos 
užsiaugina tokius MTL kiekius, 
kad pamačius skaičius net plaukai 
šiaušiasi. Žinoma, tai nėra leidimas 
valgyti viską, kas papuola, tačiau 
svarbu atminti, kad besąlygiškas 
maitinimasis pagal taisykles daž-

nai neduoda jokios naudos“, – apie 
streso įtako blogojo cholesterolio 
atsiradimui pasakoja gydytoja.

Ir sveikas produktas gali 
tapti žalingu

„Lietuvoje praūžus pirmoms 
naujienoms apie cholesterolio 
žalą, buvo išleista labai daug įvai-
rių lankstinukų, mokančių, kaip 
taisyklingai maitintis. Pirmą kartą 
perskaičius tokį lankstinuką, akys 
užkliuvo už pasiūlymo gyvulinius 
riebalus keisti augaliniais. Paban-
dykime įsivaizduoti gyvai. Jūs 
atsisakote visų gyvulinių riebalų 
– taukų, sviesto, perkate tik labai 
liesus pieno produktus, nevalgote 
kiaušinių (nes kažkuriam lanks-
tinuke ir juos išpeikė). Namuose 
lieka tik augalinis aliejus, kaip ir 
rekomenduoja lankstinukas – šalto 
spaudimo rapsų, saulėgrąžų arba 
alyvuogių. Jūs tikrai nenaudojate 
kokosų aliejaus, nes lankstinukas 
ir jį draudžia. Tada klausimas, o 
kur panaudojate augalinį aliejų? 
Turbūt nesuklysiu sakydama, kad 
9 iš 10 žmonių aliejuje kepa, tik 
kokie 2 – 3  iš dešimties jį pila į 
salotas, na, gal kokie 6 – 7 žmonės 
iš 10 aliejų užpila ant silkės (ir tai, 
tik per religines šventes). Va čia ir 
slypi spąstai. Nė vienos rūšies na-
tūraliai spausto aliejaus nederėtų 
kaitinti, nes taip jis iš sveiko rieba-
lo pavirsta nuodais. Bėgimas nuo 
vilko ant meškos. 

Spaudoje ir televizijoje vis dau-
giau kalbama apie gyvulinių rie-
balų naudą. Lašiniai ir sviestas iš-
gyvena tikrą renesansą. Žmonės iš 
tiesų yra pasimetę – tai ką vis dėl-
to galima naudoti, o ko ne? Kaip 
pasirinkti ir nesuklysti? Galioja 
viena taisyklė – riebalas, kokį be-
pasirinksite, turi būti naudojamas 
šaltu pavidalu, t.y. nelydomas, ne-
kaitinamas keptuvėje, nekepamas 
ir nerūkomas. Sveikuoliams visada 
patariu ant sumuštinio netepti nei 
sviesto, nei margarino, na, o tiems, 
kam tiesiog gyvybiškai būtina „su-
drėkinti“ duoną – geriau rinktis ko-
kybišką natūralų mažesnio riebumo 
sviestą nei liesą margariną.“ – apie 
tai, kaip žmonės prisiskaitę įvairios 
(nebūtinai moksliškai pagrįstos) 
literatūros imasi pertvarkyti savo 
racioną, pasakoja gydytoja.

Efektyviausias gydymas 
vis dėlto vaistais

Ką daryti, jeigu tas „blogasis 
cholesterolis” vis dėlto siautėja 
žmogaus organizme? „Vienas iš 
efektyviausių būdų mažinti cho-
lesterolio kiekį yra vaistai. Šiuo 
metu plačiausiai naudojama vaistų 
grupė - statinai. Šie vaistai ne tik 
sumažina MTL kiekį kraujyje (tą 
kiekį, kurį dar galima nustatyti 
kaip laisvai plaukiojantį kraujyje 
cholesterolį), bet ir stabilizuoja 
aterominę plokštelę. Aterominė 
plokštelė tai yra tas blogasis, jau 
prilipęs prie kraujagyslės choleste-
rolis – jo kraujo tyrimas negali iš-
matuoti. Dar liaudyje tai vadinama 
kraujagyslių užkalkėjimu. Statinai 
apipinti daugybe mitų, populia-
riausi yra šie: 1) „Suės kepenis“, 
2) Kenkia skrandžiui ir kasai, 3) 
Jeigu nutrauki vaistus, tai choleste-
rolis kaip svoris – atauga dvigubai. 
Apie statinų kenksmingą poveikį 

kepenims kalbama jau seniai ir šis 
mitas vis dar gajus tarp gydytojų 
bei farmacininkų“, – apie choles-
terolio mažinimo būdus pasakoja 
kalba gydytoja.

„Kepenis ypač ėda“ ir
raminamieji vaistai

Pirmą kartą pasaulyje statinai 
atsirado 1987 metais ir buvo pa-
gaminti iš grybelio Aspergillus 
terreus, daugiausiai randamo dir-
vožemyje. Tik vėliau sukurti visiš-
kai sintetiniai statinai. Nuo pat su-
kūrimo pradžios su statinais buvo 
atliekama daugybė saugumo stu-
dijų, kurios įrodė, kad šie vaistai 
visiškai nedaro įtakos kepenims. 
„Ilgą laiką vartojantiems statinus 
žmonėms dar buvo atliekami kon-
troliniai kepenų fermentų tyrimai, 
tačiau 2015 metais buvo galutinai 
atsisakyta šios kontrolės. Beje, 
„kepenis ėdančių“ vaistų sąraše 
vis dar puikuojasi vyresnių žmonių 
taip „mylimas“ klonazepamas...“ – 
apie tai, kas „ėda kepenis“ labiau-
siai, įspėja gydytoja A. Treščenko-
Blauzdienė.

Papildai nepadeda, 
nes nemokam jų vartoti

Gal bijant „pavojingų“ vaistų, 
užtenka vartoti maisto papildus ir 
„blogajam cholesteroliui“ bus už-
kirstas kelias? „Papildų vartojimas 
kelia vis daugiau diskusijų. Tarp 
pacientų jie mėgstami, nes „neėda 
kepenų“, „yra natūralūs“. Tačiau 
mėnulis turi ir tamsiąją pusę. Pa-
pildai dažniausia neturi efektyvu-
mo įrodymų ir net juos pristatantys 
atstovai remiasi vien žmonių atsi-
liepimais arba pasakojimu „mano 
vyrui padėjo“. Neteko sutikti paci-
ento, kuriam papildas būtų efekty-
viai sumažinęs MTL kiekį, nes dar 
nė vienas nėra papildo vartojęs taip, 
kaip rekomenduoja gamintojas. Ką 
rinktis, yra ir kiekvieno paciento 
reikalas ir, derėtų nepamiršti apie ri-
ziką. Svarbu atminti, jog ir statinas, 
ir papildas turi būti vartojamas nuo-
latos, nutraukus bet kurį iš jų, MTL 
kiekis gana greitai grįžta į buvusį 
iki gydymo“, – sako gydytoja.

Sau padėti galima 

„Yra ir kitų būdų, kaip sumažinti 
cholesterolio kiekį. Labai populia-
rūs - įvairūs žolelių antpilai su deg-
tine, kurių veikimo principo niekas 
negali paaiškinti. Nebent tik tuo, 
kad alkoholis laikinai numalšina 
stresą ir bent kelias minutes gami-
name mažiau cholesterolio (šypso-
si gydytoja – red.past.). 

Norintiems sau padėti, yra keli 
patarimai – vartokite daugiau žu-
vies (virtos, keptos orkaitėje), ar 
natūralių žuvų taukų (puikus vita-
minų A ir D šaltinis), kuo daugiau 
judėkite – sparčiai vaikščiokite, už-
siiminėkite aerobika, jėgos sportu, 
plaukiokite (visas aktyvus sportas 
malšina stresą), užsiimkite joga ar 
pilatesu (moko susikaupti ir min-
timis atsiriboti nuo išorinės aplin-
kos), venkite bereikalingo streso 
(skaitykite lengvo turinio knygas 
laiminga pabaiga, venkite žiūrėti 
publicistines laidas) ir, žinoma,  
gerai išsimiegokite“, – pataria gy-
dytoja. 

-ANYKŠTA

Anykščių PSPC šeimos gydytoja Aurika Treščenko-Blauzdienė 
sako, kad net ir valgydami sveikiausius produktus, bet nuolat 
gyvendami strese negalim būti tikri, kad išvengsim „blogojo 
cholesterolio“ atsiradimo.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

ì Visos laidojimo ir 
kremavimo paslaugos 
visą parą.
ì Užsisakant visas 
paslaugas – 5 proc. 
nuolaida.

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

Adresas: Vilniaus g. 14, 
Anykščiai, tel.: 5-44-78,

 (8-646) 09955.

Praktiškumas. Praėjusį sekma-
dienį 20-ojo „Teleloto“ gimtadienio 
šventėje dalyvavo 47-asis šio žaidi-
mo milijonierius – buvęs gydytojas 
ir Seimo narys Leonas Alesionka. 
Anykštėnas prisipažino, kad iki šiol 
visų laimėtų pinigų neišleidęs ir atsi-
dėjęs oriai pensijai.

Gaisras. Ketvirtadienį Debeikių 
seniūnijos Bebarzdžių kaime degė 
vieno aukšto medinis namas su man-
sarda. Per gaisrą nudegė stogas, išde-
gė pusė medinio perdengimo, namo 
vidus ir jame buvę namų apyvokos 
daiktai. Apdegė kaimynų ūkinio pas-
tato medinės durys. 

Verslas. Anykščių seniūnijos Nau-
jųjų Elmininkų bendruomenė, savi-
valdybei pateikusi projektą „Verslas 
kitaip“ ir gavusi 370 eurų finansavi-
mą, žada rajone teikti renginių orga-
nizavimo paslaugą.

Klientai. Kai kuriose miesto kavi-
nėse net ir pietų metu šį pavasarį tuš-
čia. Šalia miesto turgaus veikiančios 
kavinės „Kadagynė“ savininkas Jo-
nas Šiaučiulis sakė, kad lankytojų čia 
sulaukiama „bangomis“. „Žmonės 
taupo pinigus ir tam, kad nereikėtų 
vaikščioti į kavines, įsideda maisto iš 
namų“, - kodėl mažėja klientų, svars-
tė J. Šiaučiulis. Šį sezoną Anykščiuo-
se duris turėtų atverti penkios naujos 
viešojo maitinimo įstaigos.

Jubiliejus. Savivaldybė praneša, 
kad Kultūros taryba rengia dovanų 
paketą - sudaro ir pateiks rajono Ta-
rybai Lietuvos Respublikos Šimtme-
čio programą Anykščių rajone. Idė-
jas, kaip paminėti šią datą, kviečiami 
savivaldybei teikti ir gyventojai.

Nominacija. Savivaldybių viešų-
jų bibliotekų asociacija Anykščių L. 
ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 
Kurklių skyriui įteikė „Kūrybiškiau-
sios bibliotekos“ nominaciją.

Reikalavimai. Po to, kai atida-
rius Medžių lajų taką į Anykščius 
plūstelėjo turistų, vietos verslininkai 
darbuotojams kelia vis didesnius 
reikalavimus. Vienas iš jų – užsienio 
kalbų mokėjimas. Pasirodė darbo 
skelbimų, kuriuose net pardavėjui 
reikalaujama mokėti ne tik anglų, bet 
ir rusų kalbas. 

Akcija. Šį šeštadienį Anykščiuo-
se vyks aplinkosauginė švarinimosi 
akcija „Darom“. Akcijos dalyviai  10 
val. rinksis A. Baranausko aikštėje 
šalia paminklo Laisvei.

Saviraiška. Balandžio 27 dieną 
Anykščių L.ir S.Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje bus atidaryta  grafinio 
dizaino studija. Bibliotekos rūsyje 
jaunimui ir ne tik skirtoje saviraiš-
kos ir realizacijos  erdvėje IDĖJŲ 
LABAS pernai atidaryta profesionali 
garso įrašų studija.
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(Atkelta iš 1 p.)
Apimtis verta knygos

Anykščių rajono 2015-2025 metų 
kultūros strategija buvo kuriama jau 
nuo 2015 m. lapkričio mėnesio, kai 
vyko kelios kūrimo sesijos Anykščių 
menų inkubatoriuje. UAB „Bugiris“, 
kuriam už 5 000 eurų rajono valdžia 
užsakė sukurti šią strategija, iš pra-
džių aiškinosi ir tyrė esamą padėtį, 
o jau šiais metais  rajono Tarybai 
buvo pristatyti strategijos apmatai. 
Nuo kovo vidurio Anykščių rajono 
savivaldybės tinklalapyje jau galima 
susipažinti ir su jau „pagimdytu“ šiuo 
dokumentu.

Reikia pasakyti, kad padirbėta iš 
širdies. Jeigu patvirtintas viso Anykš-
čių rajono strateginės plėtros planas 
2012-2019 metams užima vos 35 
puslapius, tai naujoji kultūrinė strate-
gija – net 83 puslapius. 

Savaime suprantama, tokia apimtis 
sunkiai įkandama ne tik paprastiems 
mirtingiesiems, bet ir rajono Tarybos 
nariams ir kultūrinių įstaigų darbuo-
tojams. 

Pabandysiu, keliais aspektais pri-
statyti šią strategiją. Nereikia nusi-
gąsti dėl apimties – trečdalį  kultūros 
strategijos „Anykščiai. Žmonės ku-
ria“ užima esamos padėties analizė. 
34 puslapiai analizės, demografijos, 
skaičių ir statistikos. Visą šią dalį ga-
lima praleisti. 

Atrado tai, kas jau atrasta

Likę studijos puslapiai skirti 
strategijai, kuri buvo pristatyta to-
kiomis formuluotėmis: „Mes re-
gime Anykščius kaip sumanios 
kultūrinės įvairovės kraštą, kur: 
Žmonės (griovėjai)  kūrė-
jai randa terpę saviraiškai;  
Žmonės (dergia) puoselėja ir at-
skleidžia kraštovaizdžio gro-
žį ir kuria unikalią atmosferą; 
Žmonės (graužia) gerbia vieni kitus, 
noriai bendradarbiauja ir skleidžia ge-
ranorišką žinią apie savo kraštą.“. 

Atvirai pasakius, toks pristatymas 
gana stebina, nes ir dabar Anykščiai 
negarsėja kaip kraštas, kur piliečiai 
užsiimtų kanibalizmu, griautų viską, 
kas papuola, ir niokotų kraštovaiz-
dį, tarp kultūrinių įstaigų darbuotojų 
nuolat gatvėse kiltų susišaudymai, o 
likę (nekultūrininkai) anykštėnai vi-
somis galiomis plačiai dergtų rajoną 
ir ragintų jokiu būdu čia nevykti. 

Kitaip sakant, man strategijos ra-
šymo būdas panašus į tai, kaip pa-
vadintum duoną „kvietinių ir ruginių 
miltų gaminiu, apibarstytu sezamo 

Strategijoje strategijos nerasite

sėklomis, gautu taikant natūralaus rū-
gimo procesą ir veikiant susidariusią 
masę po formavimo į tradicines, laiko 
patikrintas formas šilumine energija, 
neviršijančia technologinių normų ir 
laikantis ES standartų“. Žinoma, an-
trasis duonos įvardinimo  būdas rei-
kalauja geros vadybinės patirties, bet 
gaminio skonio nė kiek nepataiso. 

Keturi viename, bet ne kava

Na, bet pabandykime suprasti, ką 
surado ir nustatė kultūros strategijos 
rengėjos. Visą rajono kultūrinę pano-
ramą jos padalino į keturias grupes.  

STIPRYBĖS. Patrauklus gam-
tovaizdis, didelė lankytinų objektų 
pasiūla, kultūrinio turizmo objektų ir 
paslaugų įvairovė; Platus, geografiš-
kai išplėtotas kultūros įstaigų tinklas; 
Įdomiai, profesionaliai vedamos edu-
kacinės programos, galimybė gauti 
paslaugą mažai grupei; Atvykstantys 
jauni specialistai kuria naujas pramo-
gas; Sąlygos alternatyviems rengi-
niams. 

SILPNYBĖS. Nėra kultūros pas-
laugų strategijos ir koordinavimo, 
dubliuojasi įstaigų funkcijos; Nevyk-
domi tarptautiniai projektai; Aukštas 
kultūros darbuotojų amžiaus vidurkis, 
kultūros darbuotojai nemoka užsienio 
kalbų; Stinga viešų vietų, paslaugų, 
pritaikytų turiningam, atraktyviam 
laisvalaikiui šeimoms su vaikais; 
Menkas jaunimo dalyvavimas kul-
tūroje; Trūksta kultūros informacijos 
sklaidos, tinkamo kultūros įvykių vie-
šinimo, reklamos. 

GRĖSMĖS. Prarastas kultūrinis 
savitumas, eksploatacijos sunaikinta 
autentika, lėkštos pramogos; Laikme-
čio poreikių neatitinkanti kultūros 
paslaugų ir produktų pasiūla; Nedau-
gės kvalifikuotų, iniciatyvių, moty-
vuotų kultūros darbuotojų; Pamiršti 
vietos gyventojų kultūriniai poreikiai 
– per daug orientuojamasi į lankytojų 
poreikių tenkinimą; Kultūros darbuo-
tojų amžiaus vidurkis didės; Didės 
nesveika konkurencija tarp kultūros 
įstaigų, nebus bendradarbiavimo. 

GALIMYBĖS. Anykščių rajono 
esamų ir potencialių vartotojų kultū-
ros poreikių tyrimas; Permainos vei-
kiančioje kultūros infrastruktūroje, 
naujų kultūros erdvių formavimas 
viešosiose miesto ir rajono prieigose; 
Papildomų paslaugų ir veiklų kūri-
mas panaudojant vietos ir pasaulio 
anykštėnų žmogiškąjį potencialą; 
Augantis naujai apsigyvenusių šeimų 
ir individualių kultūrinių iniciatyvų 
skaičius, jų kūrybiškumo ir verslumo 
skatinimas; Tikslingai pritraukiami 

nauji kvalifikuoti kultūros specialis-
tai kurs papildomas vertes; Kultūros 
įstaigų bendradarbiavimas ir partne-
rystės, kuriant į vartotojų poreikius 
orientuotą kultūros paslaugų turinio 
kokybę; Įvairių socialinių sluoksnių 
dalyvavimas kultūroje.

Na, pirma, kraštovaizdžio niekaip 
nepriskirčiau prie kultūros. Nei mes 
kokį kalną susipylėme, nei upės vagos 
ištiesinome (periodiškai šienaujamą 
Šventąją aš nepriskirčiau prie kultūri-
nio veiksmo). Antra, sumaišius dalių 
pavadinimus niekas labai nepasikeis-
tų ir žmonės to nepastebėtų, juolab 
kad tai, kas nurodoma kaip stiprybė, 
vėliau jau pateikiama kaip silpnybė. 
Žodžiu, viskas gerai, bet apie nieką.    

Visa strategija – 
šioje pastraipoje

Toliau jau išdėstoma, kur numato-
ma vairuoti kultūrą per artimiausius 
metus. Anykščių kultūros strategijoje 
išskiriami keturi prioritetai (reikia su-
prasti tai ir yra judėjimo kryptis):

1. INVESTUOJAME į kultūros 
ir meno ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTE-
KLIUS; 

2. SUMANIAI PLĖTOJAME kul-
tūros institucijų TINKLĄ, INFRAS-
TRUKTŪRĄ ir APLINKĄ;

3. TURTINAME KULTŪROS 
PRODUKTŲ ir PASLAUGŲ PA-
SIŪLĄ per jų turinio ir formos įvai-
rovę, kokybę, mastą, pasiekiamumą 
ir aktualumą vartotojui; 

4. EFEKTYVIAI ĮGYVENDI-
NAME vidinę ir išorinę kultūros KO-
MUNIKACIJĄ.

Įgyvendinant pirmąjį prioritetą nu-
matoma kasmet pritraukti bent po 2 
specialistus ir jiems suteikti gyvena-
mąjį plotą. Įrengti visokius kultūros 
ir meno rezidencijų infrastruktūros 
objektus ir t.t. Organizuoti visokiau-
sius nuolatinius mokymus ir t.t.

Antrajame prioritete nurodoma 
parengti ir įvykdyti kultūros tinklo 
pertvarką, numatoma visų muziejų 
plėtra ir renovacija. Kultūros klasterio 
steigimas. Ir dar daug visokių „dau-
giau, geriau, gražiau, optimaliau“. 
Numatoma kasmet sukurti bent po 5 
darbo vietas. O nykstančiose istorinės 
atminties vietose, kultūros vertybių 
prieigose surengti renginius, atnau-
jinti gatvių dangą, ir net sutvarkyti 
privažiavimus. 

Trečiajame – kasmet surengti kokį 
nors tarptautinį renginį, taip pat pla-
nuojama, jog bus „įrengta vientiso 
stiliaus, technologiškai pažangi vizu-
alinė, taktilinė, garsinė informacijos 
pateikimo sistema, jungianti visus 
kultūros paveldo, kultūrinio turizmo 
objektus, miesto senamiestį, kultūros 
įstaigų prieigas“. Žadama,  jog bus 
„įkurta etninės kultūros globos tary-
ba, kuruojanti etninės kultūros plėtrą 
rajone“ ir t.t.

O ketvirtojo prioriteto sprendimo 
keliai – „formuluoti vieningus kultū-
ros plėtros ir veiklos tikslus, bendrus 
vardiklius kultūros institucijų susikal-
bėjimui ir veiklai; Sukurti operatyvų 
ir patogų vidinės (darbinės) informa-
cijos keitimosi modelį (pvz., vidinė 
elektroninė platforma – trečioji er-
dvė). Ši ir kitos priemonės galėtų su-
daryti inovatyvų, šiuolaikišką kultū-
ros sektoriaus koordinavimo modelį; 
Užtikrinti sklandų kultūros informaci-
jos prieinamumą, pasiekiamumą pa-
naudojant šiuolaikines technologijas, 
mažosios architektūros infrastruktūrą 
informacijos sklaidai, diegti inovaty-
vius kultūros informacijos komunika-
vimo būdus;  Skatinti tarpinstitucines, 

tarpsektorines bendravimo ir bendra-
darbiavimo praktikas siekiant skleisti 
kultūros informaciją“ ir t.t.

Viskas bus taip pat, tik geriau

Taigi, štai ir yra beveik visa kul-
tūros strategijos esmė. Žinoma, pri-
rašyta daug, bet aš taip ir nerandu 
pačios strategijos. Perskaičius aišku 
tik tiek, kad didžiausia blogybė kul-
tūroje ir grėsmė  -„aukštas darbuotojų 
amžius“, o visa kita mes darysite taip 
pat, tik bus daugiau mokymų, efek-
tyvinimo, turbūt ir rytines mankštas 
kultūros darbuotojams įves. Žodžiu, 
mūsų kultūros darbuotojai taip švie-
sis ir komunikuos, kad tiesioginiam 
darbui vargu ar liks laiko. 

Perskaičius šį dokumentą susidaro 
įspūdis, kad gauni nurodymą pasodin-
ti medį, detaliai aprašytą instrukciją, 
kaip jį sodinti, tačiau taip ir nesužinai, 
nei kur jį sodinti, nei kodėl sodinti. Ir 
net nesupranti, kokį medį reikės so-
dinti. Bet užtat aišku, kad duobę rei-
kia iškasti ir apie tai pranešti visiems 
pažįstamiems. Taigi, mano nuomone, 
strategijos strategijoje beveik nėra. 
Taip ir neatsakoma į klausimą, kas 
yra kultūra, kokia turi būti kultūra ir 
kur link ji turi orientuotis. 

Ar mes Anykščiuose puoselėsime 
liaudišką, o gal miestietišką, o galbūt 
viduramžių kultūrą, juk bus pastaty-
ta pilis, o gal susitelksime į turistams 
skirtą kultūrą, o gal mesimės į tarp-
tautinę kultūrą? Atvirai pasakius, net 
ir kritikuoti nėra ko, nes nėra aiškių  
idėjų – tik neaprėpiama bendrybių 
jūra, kurioje vietomis vis dėlto yra 
realistiškų proveržių salelių. Tiesa, 
šie proveržiai nurodomi ne kaip kon-
krečios kryptys, o tik siekiamybės, 
kurios gali būti įgyvendinamos arba 
ne. Sakykim, skanseno Anykščių se-
namiestyje įrengimas. 

Visa kita ir be studijos anykštėnai 
žino – pastatus renovuoti reikia, dirbti 
geriau reikia, mokytis reikia, ben-
drauti ir bendradarbiauti reikia. Taip 
pat kaip reikia praustis, valgyti ir mie-
goti. Bet ar apie tai reikia parašyti 83 
puslapius, čia jau kitas klausimas. 

Žinoma, reikėjo „atidirbti“ tuos 
5 000 eurų, nes 2 puslapių strategija 
būtų nesolidi. Bet aš manau atvirkš-
čiai – JAV konstitucija užima vos 4 
puslapius, bet to pakanka. O strate-
gija „Anykščiai. Žmonės kuria“ yra 
83 puslapių, bet jos nepakanka.  Galų 
gale, mano subjektyviu manymu, kad 
ir už 10 000 eurų buvo galima pirk-
ti   analizę, kurioje būtų tik 1 sakinys. 
„Viskas pas jus gerai su kultūra, tik 
pastatykite tualetą, sutvarkykite ga-
tves, nešiukšlinkite, mandagiau ben-
draukite ir daugiau reklamuokitės“. Ir 
visiems būtų aišku. 

Mano, kad šansų nėra 

Ši strategija buvo reikalinga tam, 
kad būtų galima rašyti dar 7 000 
eurų kainuosiantį projektą, kuriuo 

Anykščiai pretenduos tapti Europos 
kultūros sostine 2022 metais. Šį pro-
jektą turbūt vėl rašys arba jau rašo 
tas pats UAB „Bugiris“, kuris jau už 
800 eurų pagamins Anykščių amba-
sadoriui ženkliuką. Mano manymu, 
jeigu projektas bus rašomas tokiu 
būdu, kaip strategija, tai net ir Kul-
tūros ministerijoje nieko nelaimėtų, 
ką ten Europoje. Iš kitos pusės, jeigu 
Anykščiams tokia svarbi kultūra, ko-
dėl po savivaldybės skyrių pertvarkos 
liko vos vienas žmogus, kuris rūpina-
si viso rajono kultūros reikalais? Ar 
įmanoma vienam žmogui aprėpti ir 
dar konkuruoti su žymiai gausesnė-
mis didmiesčių pajėgomis? 

Visą gyvenimą kultūros strategijų 
kūrimo ir įgyvendinimo srityje dir-
bantis Vytautas Balčiūnas dar prieš 
Naujuosius metu pasisakė, kad kri-
tiškai vertina Anykščių galimybes 
Europos kultūros sostinės rinkimuose 
įveikti didžiuosius Lietuvos miestus. 

„Perskaičiau apie šį Anykščių savi-
valdybės ketinimą ir keisčiausius mo-
tyvus to sumanymo įgyvendinimui.  
Nėra įmanoma suprasti, iš kur kilo 
šis ketinimas, kam tai atėjo į galvą. 
Formaliai Anykščiai turi galimybę 
dalyvauti nacionalinėje atrankoje, o 
ją laimėti bei pateikti paraišką Euro-
pos Komisijai – jokių. Tai ne nacio-
nalinė programa „Lietuvos kultūros 
sostinės“ ar kuris kitas lokalinis pro-
jektas. Jam taikoma visai kita reika-
lavimų visuma, kuriuos būtina žinoti, 
suprasti.(...) Atsakykite į klausimą 
patys sau – kaip europinę dimensiją 
atitiks Anykščiai, kurių tarptautiniai 
kultūriniai projektai tėra savivaldy-
binių mainų lygyje ir dar – tik labai 
elementarūs? Žinoma, svajoti galima 
ir reikia, bet taip blefuoti, kaip teko 
skaityti – labai neatsakinga. Tai tas 
pats, kaip neturint oro uosto, planuoti 
kosminį skrydį“, - savivaldybės siekį 
tapti Europos kultūros sostine įverti-
no V. Balčiūnas, vadovavęs Anykščių 
A.Baranausko ir A.Vienuolio–Žu-
kausko memorialiniam muziejui. 
Beje, V. Balčiūnas buvo vienas iš 
Pasaulio anykštėnų bendrijos steigėjų 
(Rytis KULBOKAS „Vonios ir sti-
klainiai - dar ne kultūra“, „Anykšta“, 
2015-12-05). 

Strategiją „Anykščiai. Žmonės kuria“ už 5 000 eurų parengė 
UAB „Bugiris“ projektų vadovė Jurgita Bugailiškienė drauge 
su Utenos meno centro vadove Kristina Jakubauskaite–Veršelie-
ne (kairėje).                                Roberto AlEkSIEJūNO nuotr.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės balandžio 28 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

Renkasi balandžio 25-29 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA  A, B,c,cE,D  kA TE GO RI JOS

VAIRUOTOJŲ  MOkYMO kURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Taikomos nuolaidos.

Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio–Žukausko me-
morialiniam muziejui va-
dovavęs Vytautas Balčiūnas 
nesupranta savivaldybės sie-
kio tapti Europos kultūros 
sostine. 
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tinklas anykštėnai juokauja

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių. 

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

Seimo nario Ričardo Sar-
gūno padėjėjas, Anykščių 
rajono tarybos narys, ats-
tovaujantis Darbo partijai 
Alfydas SAVICKAS „Anykš-
tai“ dėstė, kad nėra anekdo-
tų mėgėjas. Todėl paprašytas 
papasakoti mėgstamus anek-
dotus ilgai svarstė, dvejojo, 
bet vieną anekdotą vis dėlto 
papasakojo:

Žvejoja politikas, pagauna 
auksinę žuvelę ir sako jai:

-Tu dabar išpildysi mano tris 
norus!

Žuvelė atkerta:
-Ne. Galiu išpildyti vienintelį 

tavo norą.
-Tegul Pakistane baigiasi ka-

ras, - kiek pasvarstęs paprašė 
politikas.

- Net nežinau, kur yra tas Pa-
kistanas. Verčiau sugalvok kokį 
kitą norą.

-Na, gerai... Padaryk mano 
žmoną gražia.

- Parodyk jos nuotrauką.
Politikas suranda ir atneša 

savo žmonos nuotrauką auksinei 
žuvelei. Žuvelė pasižiūri į nuo-
trauką ir susimąsto:

- Žinai, gal nešk čia gaublį. 
Bandysime ieškoti Pakistano.  

Anykščių L.ir S. Didžiulių vie-
šosios bibliotekos Kraštotyros ir 
leidybos skyriaus vedėja Audronė 
Berezauskienė feisbuke skelbia su-
siradusi draugą, vardu Kinkongas. 

Bibliotekininkės veide šypsena, ta-
čiau Kinkongas, panašu, draugauti 
visai nenusiteikęs. Bet bibliotekoje 
toks eksponatas, kad ir ne kraštoty-
rinis, tikrai praverstų!

Dijana Petrokaitė sulaukė 
garsios humoristės replikų

Plaukikas Giedrius Titenis pava-
sarį baseiną nusprendė iškeisti į rie-
dlentę. Ir tuoj pat sulaukė gerbėjų 
pastabų apie tai, ar apie  jo pomėgį 
žino jo treneris Žilvinas Ovsiukas. 
Maža ką, išsities visu ūgiu ant as-
falto ir sudie varžybų medaliai.

„Ne viską jam reikia žinoti“, - 
feisbuke šypsosi G. Titenis.

Dabar jau sužinos!

Karazijų giminės ainis, muzikan-
tas Ryanas Karazija dėl asmenukės 
nusprendė surizikuoti ir feisbuke 
pozuoja sėdintis ant balkono kraš-
to. Taip atlikėjas įsiamžino balandį 

viešėdamas Lenkijoje. Žinoma, 
kai esi “žvaigždė”, visuomet no-
risi spindėti kuo aukščiau. O jei 
ir nukrisi, gerbėjų rankos apačioje 
pagaus. Gal…

Anykščių kultūros centro direk-
torė Dijana Petrokaitė socialinia-
me tinkle „Facebook“  įsiamžino 
šalia dailininkės, keramikės Skai-
drės Račkaitytės  „širdies ir rankų 

atskraidintų“ paukštelių.
„Ir vėl ji paukščių fermoj. Ga-

lėtum pasivaikščioti medžių vir-
šūnėm“, - nuotrauką įvertino garsi 
humoristė Violeta Mičiulienė.

Internete
nieko 
nepaslėpsi

Reikia draugą turėti

Žvaigždės kartais krenta…

UAB „Vaja farm“ brangiai perka arba nuomoja že-
mės ūkio paskirties žemę Puntuko – Gražiavietės 

– Kurklių kadastrinėje vietovėje.
Mob. tel. 8-687-76191

Nuolat siūlau patikimą darbą rimtiems 
žmonėms sandėliuose VOKIETIJOJE 
(krovėjams, krautuvo vairuotojams, 
prekių surinkėjams, palečių remonti-
ninkams).

Uždarbis - nuo 8,50 eur/val, sutei-
kiamas geras būstas (yra internetas). 
Jokių įdarbinimo mokesčių.

Daugiau informacijos: 
+37066611127.



SKELBIMAI 2016 m. balandžio 23 d.

Parduodame grikius, kviečius. 
Tel. (8-611) 44130.

Kavarsko 
paukštynas 
parduoda
viščiukus
 broilerius,

dedekles vištaites,
lesalus.

Tel. (8-611) 46451.

Vl.Tamošiūno paukščių ūkis 
prekiauja natūraliais vietinais 
pašarais, išaugintų kalakutų ir 
broilerių skerdiena, aukšto pro-
duktyvumo dedeklėmis vištomis. 
Priima užsakymus paaugintiems 
kalakučiukams ir broileriams. 

Tel.: (8-687) 78274, 
(8-622) 32588. 

UAB “Ukmergės melioracija” 

kloja trinkeles ir 
kasa tvenkinius. 

Garantija 5 metai. 
Tel. (8-688) 50155.

Malkos rąstukais
3-jų metrų ilgio. 

Vežame miškavežiu

 po ~ 30-35 erdmetrių.

Matuojame vietoje. Turime 

įvairių rūšių. kaina nuo 17 eurų.

Tel. (8-604) 84848.
VIŠČIUkAI, VIŠTAITĖS! 

Balandžio 24 d. (sekmadienį) prekiausime 
“kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais, sparčiai 
augančiais, ROSS-309 veislės vienadieniais 
mėsiniais broileriais, 1-2 savaičių paaugintais 
mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytė-
mis (olandiškos), 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 
Eur), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų. Jei vė-
luosime, prašome palaukti (tel. 8-608 69189): 

Svirnuose 7.00, kavarske 7.10, 
Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15,  
kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

80  mm profilio langai
už 70  mm profilio  kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Vandens šulinių įrengimas, 
valymas, remontas.

Nuotekų valymo įrenginiai 
Traidenis, Feliksnavis

prekyba bei montavimas. 
Vietinė kanalizacija,

vandentiekis. Drenažo, 
lietaus nuotekų sistemos.

Prekyba: vandens siurbliais, 
hidroforais, šulinio,

kanalizacijos žiedais, 
dangčiais, apdailomis. 

Tel. (8-641) 93058, 
www.suliniuservisas.lt.

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.

Vikšriniu buldozeriu Komatsu lygi-
name gruntą.

www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

STOGŲ DENGIMAS
Dengiame naujus bei reno-• 
vuojame senus stogus.
Statome karkasinius namus, • 
pavėsines, terasas ir t. t.
Gaminame medinius laiptus, • 
palanges

Tel. (8-601) 61441
vynoguolis@gmail.com

Statybininkai atlieka visus 
statybos bei remonto dar-
bus: nuo pamatų iki stogo 
uždengimo. Stato terasas, 
įvairius priestatus, tvoras. 
Dirba su lauko ir skaldy-
tais akmenimis. kloja bruką 
(grindinį), atramines tvore-
les bei tvenkinių pakrantes 
iš įvairių akmenų.

Tel. (8-606) 10705.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Parduoda namą Gegužės g. Nr. 
5 (11 arų namų valda, būtinas ka-
pitalinis namo remontas. kaina 
10 000 Eur) arba keičia į butą 
Anykščiuose.

Tel. (8-608) 94543.

Sodybą Traupio seniūnijoje, 
Anykščių r. kaina sutartinė.

Tel. (8-671) 79755.

Be tarpininkų - gyvenamąjį namą 
su ūkiniu pastatu Rubikiuose. 
Namas mūrinis, yra žemės.

Tel. (8-687) 97569.

Piktagalio kaime - 115 kv. m gy-
venamąjį namą su ūkiniais pasta-
tais ir 1 ha žemės. kaina sutarti-
nė.

Tel. (8-670) 96085.

Sodybą su patogumais 7 km nuo 
Anykščių, prie gero kelio, netoli 
miškas, upė, 1,5 ha žemės.

Tel. (8-676) 32443.

Tvarkingą garažą Anykščiuose 
kalno g. (po visu yra rūsys). 

Tel. (8-622) 54670.

Anykščių centre - sklypą su 
dviem pastatais (8,5 a., visos ko-
munikacijos, 19 000). Vieta tinka 
tiek komercijai, tiek gyvenimui.

Tel. (8-675) 47714.

Kuras

Malkas. Atveža su miškavežiu.
Tel. (8-601) 29188.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, 
uosio briketai.

Tel. (8-698) 55663.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai), anglį. 

Tel.: (8-655) 48555, 
(8-45) 51-03-46.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Gyvuliai

12 m. stambų darbinį arklį, ra-
mus. Galima keisti. Atveža. 

Tel. (8-673) 38175.

Bekoną, paaugintus paršelius.
Tel. (8-604) 16375.

Kita

Danguolės  Lingienės ūkyje - 
įvairių veislių braškių daigus.

Tel. (8-687) 45219.

Sėklai vasarinius kviečius (120 
Eur/t), miežius (110 Eur/t).

Tel. (8-685) 56963.

Miltus gyvuliams, šiaudus kitko-
mis.

Tel. (8-678) 31295.

Sėklines bulves. Atveža. 
Tel. (8-630) 59656.

Broilerius (CCOB-500) 2-3 sa-
vaičių. 1 vnt. kaina 2 Eur. Perkant 
50 vnt., atveža. Vakcinuoti.

Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

Biohumusą (sliekų žemę) ir kali-
fornijos sliekus.

Tel. (8-686) 56748.

Lapuočių medienos atraižas 10 
x 5 storio ir 120 ilgio. 

Tel. (8-683) 57655.

Biologinius nuotekų įrengi-
nius, nuotekų talpas, lietaus re-
zervuarus, riebalų surinktuvus. 
Pardavimas, montavimas, garan-
tinis aptarnavimas. Galima išsi-
mokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

Traktorių MTZ-82 su frontaliniu 
krautuvu.

Tel.: (8-630) 55901, (8-670) 67399.

Bulvių sodinamąsias, kasamą-
sias, rotacines šienapjoves, purkš-
tuvus, barstomąsias, lėkštinius 
skutikus, frezus, kultivatorius, va-
gotuvus, plūgus “kverneland”, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Naudotas raudonas, senovines 
plytas, įvairią medieną, metalinį 
sandėlį (12x36 m.), šiferį. 

Tel. (8-611) 32460.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Balandžio 28 d. (ketvirta-
dienį) prekiausime kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis ir  lehornomis dės-
liosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių 
(tel. 8-616 50414). Raguvėlėje 7.20, Rukiškis 
7.25, Juostininkuose 7.30, Troškūnuose (turge-
lyje) 7.40, Vašokėnuose 7.55, Surdegyje 8.05, 
Papiliuose 8.15, Viešintose 8.25, Didžiuliškėse 
8.35, Padvarninkuose 8.40, Andrioniškyje 8.45, 
Piktagalyje 9.00, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, 
senojo ūk. turgaus) 9.10, N. Elmininkuose 
9.30, Elmininkuose 9.35, Čekonyse 9.40, 
Vikonys 9.50, Svėdasuose (prie turgelio) 9.55, 
Daujočiuose 10.10, Auleliuose 10.15 Mačionyse 
13.00, Gečionyse 13.05, Rubikiuose 13.15, 
Burbiškyje 13.25, katlėriuose 13.35, Pašiliuose 
13.40, Skiemonyse 13.50, Staškuniškyje 
14.15, kurkliuose 14.25, Šlavėnuose 14.35, 
Ažuožeriuose 14.55, Pagiriuose 14.50, 
Dabužiuose 14.55, kavarske 15.10, Janušavoje 
15.15, Pienionyse 15.20, Repšėnuose 
15.25, Traupyje 15.35, Laukagaliuose 15.45, 
Levaniškyje 15.55.

įvairūs
Reikalingi sraigių - grybų - uogų 

supirkėjai. Parduoda MTZ50.
Tel. (8-613) 33744.

Ūkininkas išsinuomotų žemės 
ūkio paskirties žemės.

Tel. (8-656) 03027.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir 
kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Dovanoja

Ožkiukus.
Tel. 4-43-87.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams - 
nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdo-
mosiomis durimis, virtuvės, mie-
gamojo, kt. baldus pagal individu-
alius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškamba-
rio, vaikų kambario, slankiojamos 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Gamina avilius. Parduoda nau-
dotus su bitėmis. Gegužės mėn. 
sudarytas šeimas. Perka sausas 
eglines lentas nuo 1 kub. m.

Tel. (8-615) 38489 ,Širvintos,
el.paštas: 
milda.adlima@gmail.com

Patyręs meistras atlieka visus 
vidaus apdailos darbus, pataria 
interjero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Deda laminatą, medžio grin-
dis, parketlentes. Šlifuoja grindis. 
Atnaujina medinius baldus, palan-
ges, laiptus.

Telk. (8-676) 69399.

Dažo namus, gamybinės paskir-
ties patalpas. Atlieka kitus staty-
bos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Įvairūs statybos darbai, stogai, 
terasos, tvoros ir kt. Parūpina me-
džiagas.

Tel. (8-652) 77157.

Dengia, remontuoja stogus, sta-
to malkines, pavėsines, daržines. 
Atlieka vidaus apdailos darbus - 
laminatas, gipso kartonas ir t. t.

Tel. (8-600) 78285.

UAB 2 Vymonta gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinkio skar-
dos, daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis.

Panevėžys, kerbedžio g. 21, tel.: 
(8-606) 11964, (8-687) 97797.

kaminų dėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. kaminų valy-
mas. Garantija.

Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 13262.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą.

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Įrengia žaibolaidžius, montuoja 
vaizdo stebėjimo (apsaugos) ka-
meras patalpoms bei teritorijoms.

Tel. (8-698) 83923, 
(8-614) 46955.

Miškų savininkų dėmesiui - tvar-
kome vėjovartas. 

Tel. (8-683) 57655.

Nemokamai iškerta krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo že-
mės ūkio paskirties žemės, valo 
griovius. 

Tel. (8-656) 77315.

Vandens gręžiniai iki 30 m gy-
lio ir gilesni. Vandens tiekimo 
sistemų montavimas. Suteikia 
garantiją. 

Tel. (8-699) 81270.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki Z 
visoje Lietuvoje ištisus metus. 
Garantija, aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020, 
Rolandas (8-686) 83265.

Ratiniu ekskavatoriumi - pa-
krovėju atlieka žemės kasimo, 
lyginimo darbus. Valo kūdras. 
Tvarko kelius. Įrengia kanali-
zacijos, vandentiekio, drenažo 
sistemas.

Tel. (8-670) 12913.

kokybiškas, nebrangus tvenki-
nių kasimas. Įvairios statybinės 
technikos nuoma. 

Tel. (8-646) 19349. 

kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
drenažas, pamatai. Biologiniai 
nuotekų įrenginiai. Galima išsi-
mokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

kasimo darbai mini ekskava-
toriumi. Vandentiekio, kanaliza-
cijos, nuotekų, kabelių klojimas, 
pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu “BOBCAT” atlieka žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, be-
tono daužymo darbus (yra pale-
tinės šakės). Balandžio - birže-
lio mėn. - tik šeštadieniais. 

Tel. (8-685) 27028,
(8-618) 65358.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius. 
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

perka
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,30 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,20 Eur/kg.
Tel.: (8-678) 00255 (TELE2), 

(8-680) 70514 (Omnitel).

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

perka
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

Tariame nuoširdų ačiū palydint paskutinėn kelionėn mūsų myli-
mą ir taip reikalingą brangų vyrą, tėvelį ir senelį Praną AGLINSkĄ. 
Širdingai dėkojame buvusiems šalia,  užjautusiems, parėmu-
siems, pasidalinusiems skausmu ir liūdesiu.

Žemai lenkiamės Jums, Brangieji...
žmona Emilija , sūnūs Stanislovas ir Vidmantas su šeimomis

 

Tariame pačius nuoširdžiausius padėkos žodžius Troškūnų 
PGSL gyd. R. Bukeliui, gyd. L. Petkevičienei, slaugytojoms, slau-
gytojų padėjėjoms, visam kolektyvui, Troškūnų amb. darbuoto-
joms, Jonui ir Meilutei Minciams, Tomui ir Gražinai Baravykams, 
Anykščių komunalinio ūkio direktoriui, darbuotojams, duobka-
siams, laidojimo namų darbuotojoms, giedotojams - visiems, kurie 
buvo šalia mūsų pačiomis sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis, 
išeinant į amžinybę ir palydint į paskutinę kelionę mūsų brangią 
mamytę, močiutę, promočiutę Eleonorą Moniką kABOkIENĘ. 
Telydi Jus visus Dievo palaima.

Vaikai su šeimomis

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mi-

kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. klientui pageidaujant 
išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Skubiai žemę arba mišką nuo 3 ha 
iki 50 ha, atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, upės 
ar miško, gali būti išlikę pamatai. 
Žinantys siūlykite. 

Tel. (8-684) 44444.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039. 

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje (su žeme ir išsikirti-
mui, už suteiktą informaciją sumo-
ka grynais ). 

Tel.: (8-686) 82974, (8-686) 82976. 

UAB “Ąžuolija” - kirtavietes, jaunus 
miškus. Atstato ribas, sprendžia skly-
pų padalinimo klausimus.

Tel. (8-650) 80515.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Sėkmingai padeda parduoti. 
Apmoka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

Brangiai - įvairų mišką. Parduoda 
eglės, pušies rąstus, malkas. 

Tel.: (8-685) 03209, (8-621) 18176.

Nebrangiai - namą ar sodybą. Gali 
būti apleista.

Tel. (8-675) 10682.

Sodybą poilsiui (pageidautina vien-
kiemį) Anykščių rajone. Gali būti ap-
leista. 

Tel. (8-655) 44589.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą. 
Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, ž. ū. technika, dalys

Įvairios būklės automobilius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trakto-
rius. 

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius, traktorius, sunkveži-
mius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, grei-
tai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.   

Tel. (8-646)17715.

Preso FORSTRYT-454 rišimo ap-
aratų, šienapjovės FORSCHTRYT 
E-303 diržų, atsarginių dalių, kultiva-
toriaus nagų (C) formos, naujų.

Tel. (8-699) 45704.

Gyvuliai

Galvijus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.  

Tel.: (8-687) 81536, (8-614) 01200.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.   

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka 
priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Kita

Įvairias malkas, beržinį popiermedį.
Tel. (8-619) 85338.

siūlo darbą
Darbui Vilniuje reikalingi vi-

daus apdailos specialistai. 
Apgyvendina.

Tel. (8-619) 20252.

A.Deveikio firma “Sinchronizacija” 
ieško darbuotojo konsultanto par-
eigoms knygyne.

CV siųsti el.paštu: 
aidas@sinchronizacija.lt

ŽŪB “Elma” - melžėjai.
Tel. (8-682) 97420.

Anykščių rajono vartotojų koope-
ratyvui reikalingi pardavėjai. 

kreiptis: J. Biliūno g. 4, Anykščiai, 
III aukštas. 

Tel.: (8 381) 51235, (8 381) 51161.

Ieško kredito tarpininkų, kurie 
norėtų bendradarbiauti teikiant 
vartojamąsias paskolas.

Tel. (8-640) 26292.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„LYkSNA“, N.Elmininkų k. - sta-
liams ir staklininkams. 

Tel. (8-618) 54612.

Reikalingi vynuoginių sraigių su-
pirkėjai (geros darbo sąlygos).

Tel. (8-601) 21323.

Transporto įmonė - vairuotojui. 
Darbas su autovežiu 2015 m. 
Volvo, kassboher. Uždarbis 100 
Eur už darbo dieną.

Tel. (8-685) 14225.

Baldų gamybos įmonei Any-
kščiuose UAB “Lagesa” reikalingi 
darbuotojai (-os) ir sargas.

Tel. (8-616) 93759.
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Adalbertas, Jurgis, Daugaudas, 
Vygailė, Jurgita, Jurga.
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Fidelis, Kantrimas, Gražvyda, 
Ervina.

Morkus, Tolmantas, Žadman-
tė.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė pavasarį pradeda 
kulinarinėmis naujovėmis

Elonos Nadvaravičienės nuotraukose - pavasario saulės atokai-
toje Anykštos upės užtvanka, Malūno gatvė.

Indrės Musteikytės nuotraukose – budanti gamta Traupio bota-
nikos sode.

“Laukimas”, - taip apibūdino savo kačių Stefanijos ir Lionės 
būseną “ Anykštos” vyriausioji redaktorė Gražina Šmigels-
kienė. Nors redaktorės katės šiuolaikinės veterinarijos dėka 
kačiukų jau niekada neatsives, bundantis pavasaris vis tiek 
iš aplinkinių kaimų jų pamatyti sutraukia įvairaus kailio ir 
spalvų jaunikius.

Milda Survilaitė dalijasi pavasariškais vaizdais iš Traupio seniūnijos.

Portalas anyksta.lt skaitytojus pakvietė  į atbudančią gamtą 
pažvelgti pro fotoaparato objektyvą ir sudalyvauti fotografijų 
konkurse „Pavasaris Anykščių rajone“. Pirmųjų konkurso daly-
vių nuotraukose – vis daugiau saulės, šypsenų ir pakilių būsenų, 
kuriomis pavasarį užsikrečia net ir mūsų augintiniai.

Fotografuokite gamtos vaizdus, rajono miestelius bei kaimus, 
pavasariu besidžiaugiančius jūsų artimiuosius. Nepamirškite ke-
liais sakiniais papasakoti, kas užfiksuota jūsų nuotraukose, taip 
pat nurodykite savo vardą ir pavardę.

Jūsų nuotraukų laukiame iki gegužės 8 dienos el.pašto adresu 
robertas.a@anyksta.lt

Tris konkurso laimėtojus apdovanosime „Anykštos“ prizais.

Fotografijų konkursas 
„Pavasaris Anykščių rajone“

Nuotrauką
konkursui 

atsiuntė 
Gintaras 

kazakevičius.

- Ar tiesa, kad sovietiniuose lage-
riuose puikios gyvenimo sąlygos?

- Tiesa. Vienas pilietis suabejojo, 
tai iškart gavo progą tuo įsitikinti. 
Jam ten taip patiko, kad dar iki šiol 
negrįžo.

 
***

Kolūkio pirmininkas iškviečia 
nusipelniusią melžėją:

- Man pranešė, kad rytoj atva-
žiuos iš rajono centro imti iš tavęs 
interviu.

- O kas čia tokio?
- Tiksliai nežinau, bet dėl visa ko 

apsiplauk.

Oi, ilgai jinai kentėjo,
kol pavasaris atėjo,
Bet dabar jau nieks nevaržo –
Tiesiu taikymu į daržą.

Ir iš kur dabar tik imas
Sėklų toks pasirinkimas
Užduotį ji sunkią gavo -
kuo užsėti žemę savo

Ir naujoves ji išbando –
Sako, valgomos balandos,
O štai varpučių salotos
Ne tik sveika, bet ir sočios.

kiaulpienių kartumas geras,
Auga žliūgių vešlus keras,
Bet lėkštėj vis tiek jos – smarvė.  
Baisiai pyksta – ar aš karvė?


